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Syftet med detta arbete är att belysa neopaganers religiositet i en relevant samhällskontext där religion blivit 
något personligt och nästintill tabubelagt. 
     Med en fenomenologisk forskningsansats har fem neopaganers upplevelser studerats ifråga om hur de i 
dagens Sverige skapar och upprätthåller sina religiösa identiteter. I ljuset av Geertzs resonemang om religion 
som ett kulturellt system av meningsfulla symboler har jag beskrivit neopaganernas livsvärldar och med hjälp 
av Jenkins teori kring social identitet som förklaringsmodell har jag analyserat skapandet och upprätthållandet 
av informanternas religiösa identiteter.  
     Slutligen har det framkommit att neopaganer endast har möjlighet att skapa och upprätthålla religiösa 
identiteter i och genom sin kollektiva neopaganska identitet då det i dagens samhälle ges ett större erkännande 
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är publikens förförståelse kring neopaganism som avgör vilken typ av identitetsprospekt som presenteras och 
detta har fått som konsekvens att neopaganerna blivit relativt anonyma i det offentliga då allmänheten saknar 
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Inledning 
Under min verksamhetsförlagda utbildning på Lärarprogrammet i Norrköping har jag kommit 

i kontakt med barn och ungdomar från många, ofta väldigt olika, kulturella och religiösa 

bakgrunder. Dock har jag varken sett, hört eller deltagit i någon utvecklande diskussion kring 

vad dessa bakgrunder innebär för människor i deras dagliga liv. Jag saknar en sådan 

diskussion, inte bara i skolverksamheten utan även på andra plan i samhället och tror att 

denna diskussion skulle kunna leda till ökad förståelse för andra människors förutsättningar 

för att interagera med andra.  

Jag anser att kunskap och förståelse för andras livsvärldar är ett av de viktigaste 

verktyg vi som pedagoger har i kampen för en utvecklande samvaro och emot en trångsynt 

segregeringsprocess. Således vill jag bidra till att diskussioner kring religiösa och kulturella 

förutsättningar får en plats i såväl skolan som det övriga samhället. Jag tror att många 

människors syn på livet influeras av religiösa åskådningar samtidigt som vi idag lever i ett 

sekulariserat samhälle där kyrkan har skilts från staten och religion blivit en privatsak. Det 

verkar som om vi i Sverige har tagit detta väldigt allvarligt och således på svenskt manér låtit 

bli att tala om religion. Detta ger för handen ett behov av att lägga fram kunskap kring 

religiösa livsvärldar då jag tror att de flesta har svårt att sätta sig in i vad det betyder att vara 

reflekterat religiös idag. Jag vill bidra till en ökad kunskap om hur religiösa människor 

uppfattar sig själva och sin omvärld i sin religiositet. I den mångkulturella kontext som 

Sverige idag utgör måste det få finnas plats för religiositet och diskussioner kring religiositet, 

dels för att undvika att konflikter uppstår och dels för att vi alla måste värna om 

religionsfriheten som är en grundläggande rättighet för människor i Sverige. 

 
Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att 
byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva 
sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa 
sedvänjor.1

 

Så befinner vi oss nu, mitt i en postmodern värld vilken av allmänheten betraktas som relativt 

sekulariserad trots eller kanske på grund av den ständigt ökande tillgången till kunskap om 

och influenser ifrån andra kulturer. Sekulariseringen, som sedan upplysningen har pockat på 

människors uppmärksamhet, har också fört med sig flera stora vågor av sökande efter 

andlighet i form av såväl New Age och nyreligiösa rörelser som grupper vars religiösa seder 

                                                 
1 Europakonventionen, Artikel 9 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-
8A8A41768BA7/0/SwedishSu%C3%A9dois.pdf 5/12-06 09:47 
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sägs härstamma från urgamla religioner.2 Det stora utbudet av olika religiösa grupper som 

finns idag tyder på ett ökat intresse för religiositet hos människor även om de flesta grupper 

fortfarande är marginella i det svenska samhället. Religiositet kan anses vara av betydande 

vikt för människor i vårt samhälle och det finns undersökningar vilkas resultat tydligt visar en 

ökning av religiositet i allmänhet och individualiserad religiositet i synnerhet.3

 Sverige är sedan drygt tio år en del av den Europeiska Unionen och har således 

godkänt, skrivit under och ratificerat Europakonventionens nionde artikel, som citerats ovan, 

vilket ska garantera alla svenskar rätten att utöva sin religion. Trots att rättigheten finns och 

undersökningar visar på ökad religiositet så skulle jag vilja påstå att det endast är ett fåtal 

personer som faktiskt utövar sin religion öppet. Detta beror troligtvis på en rad olika faktorer. 

Det kan bland annat handla om att samhället inte erbjuder möjligheter till utövande eller att 

utövarna inte är tillräckligt organiserade. Möjligtvis finns där också en brist på allmän 

acceptans och kännedom om religioner som kan få religionsutövare att känna sig ifrågasatta. 

Kanske leder detta till att människor som vill utöva sin religion avstår från detta då risken för 

utanförskap och ifrågasättande är för stor. Dessa risker tror jag ökar utifall en människa tillhör 

en relativt ovanlig religion till skillnad från en av världsreligionerna, dels för att utövare av de 

stora religionerna, såsom bland annat kristendom och islam, har speciella platser att söka sig 

till och dels för att allmänhetens kunskaper om dessa religioner är relativt stor. Min 

uppfattning är att när kunskapen som ska ligga till grund för förståelse brister uppstår rädsla 

och, i förlängningen, en ovilja gentemot det okända. 

 Under min utbildning har jag mer och mer kommit att intressera mig för människor 

med relativt ovanliga sätt att betrakta omvärlden, människor som aktivt valt en annan väg att 

vandra, människor som kallas neopaganer. Kring New Age och nyreligiositet finns det en hel 

del forskning publicerad4 och dessa riktningars religiösa rörelser kan sägas ha vunnit om inte 

erkännande hos allmänheten så ändock en viss acceptans av gemene man. Neopaganism kan 

sägas vara en avstickare inom nyreligiösa rörelser som enligt amerikansk forskning växer och 

jag anser nu att denna religionsriktning behöver lyftas fram som ett eget studieobjekt inom 

religionsforskningen.5 Jag tror att allmänheten vet väldigt lite om neopaganska religioner och 

dess utövare vilket skulle kunna leda till att utövarna av olika anledningar upplever 

                                                 
2 O. Hammar På spaning efter helheten: New Age – en ny folktro? (2000) s. 29 
3 C-G. Carlsson & L. Frisk (red.) Gudars och gudinnors återkomst – Studier i nyreligiositet (2000) s. 177, G. 
Gustafsson Tro, samfund och samhälle – Sociologiska perspektiv (2003) s. 176 ff. 
4 Se bland andra Frisk, Hammar, Rothstein mfl. 
5 D. L. Jorgensen & S. E. Russel American Neopaganism: The Participants´Social Identities Journal for the 
Scientific Study of Religion, 1999, 38(3): 335 
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svårigheter med att leva och identifiera sig som neopaganer idag. Det är om detta min studie 

handlar.  

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa svenska neopaganers religiositet och utöka kunskaperna 

därom. Min avsikt är också visa på hur neopaganer identifierar sig själva i den 

samhällskontext vi idag lever i samt hur dessa neopaganer upplever sina möjligheter att utöva 

sin religiositet. Med en fenomenologisk forskningsansats och utifrån Jenkins teori kring social 

identitet är min intention att i detta arbete tolka fem neopaganers livsvärld, speciellt i 

avseende på det som i studien kallas och presenteras som religiös identitet. 

För att uppfylla mitt syfte har jag utgått ifrån följande frågeställningar:  

• Hur upplever de intervjuade neopaganerna sin religiösa livsvärld?  

• Hur har de fem neopaganerna skapat och hur upprätthåller de sina religiösa 

identiteter? 

• Vilka svårigheter finns det vid skapandet och upprätthållandet av religiösa identiteter 

hos de intervjuade neopaganerna? 

• Hur kan de fem neopaganernas skapande och upprätthållande av sina religiösa 

identiteter förstås i den religiösa/kulturella kontext vi lever med i Sverige idag?  

 
 

Bakgrund  
Det finns ibland hos religiösa människor en uppfattning om att de själva inte är religiösa som 

kan grunda sig i att de inte upplever sin religiositet som något som är skiljt från livet utan att 

det för dem är ett sätt att leva. Jag har i mina efterforskningar stött på denna uppfattning och 

har funnit det nödvändigt att definiera mina informanter som religiösa för att en studie över 

huvud taget skulle kunna genomföras. I detta avsnitt klargörs på vilka premisser jag utfört min 

studie när det gäller definitioner och resonemang kring religion och religiositet. För att teckna 

de bakomliggande livsåskådningarna vilka i allra högsta grad påverkar såväl mina informanter 

som min studie vill jag här också kort presentera vad det handlar om och hur begrepp och 

fenomen i detta sammanhang bör förstås. 
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Religion som kulturellt system av symboler 
Jag använder mig i min studie av antropologen Clifford Geertzs resonemang kring religion 

som ett kulturellt system för att visa på vilken syn på religion jag har arbetat utifrån. Geertz 

menade att vi människor lever i komplexa meningssystem, så kallade kulturer, och att vi 

genom tolkningar av dessa system skulle kunna förstå kulturerna.6 Han intresserade sig främst 

för religion då han ansåg det vara ett av de viktigaste systemen utifrån vilka vi inte bara 

beskriver den sociala ordningen utan framförallt formar den.7 Geertz menade alltså i The 

Interpretation of Cultures att religion skulle vara en av de viktigaste faktorerna som påverkar, 

inte bara oss människor som isolerade individer utan även hela samhällen och detta gör att 

hans teori är speciellt intressant för mig och min studie. Då jag använder mig av en social 

identitetsteori där identitet är ett intersubjektivt fenomen, något som skapas i polemiken 

mellan människor, anser jag att Geertzs religionsdefinition löper väl i linje med denna då 

också hans resonemang i grunden handlar om hur vi kan förstå det som sker mellan 

människor. Utifrån sin forskning kring kulturer blev Geertz en av de främsta talesmännen för 

symbolisk antropologi där symbolerna anses vara beståndsdelar i de kulturella system som 

tolkas. Symbolers mening är i detta fall den gemensamma förståelse vi skapar med hjälp av 

bland annat relationer och händelser som en kultur består av.8

 Som jag tolkar Geertzs resonemang bygger alltså kulturer på system vilka i sin tur 

består av symboler, bland annat händelser och relationer, vilka inom kulturen uppfattas på 

liknande sätt och vars mening bildar systemet. Sociala relationer och handlingar där 

människor interagerar bildar systemet för hur kulturen fungerar, det vi gör gör oss till det vi 

är. Geertz skiljde mellan olika typer av kulturer där religion står i en klass för sig då 

religioner, enligt honom, bygger på heliga symboler och där dessa symbolers mening i sin tur 

baseras på en tro på det transcendenta samt upplevelser av detta.9 För mig och min studie är 

denna syn på religion som ett viktigt kulturellt system fundamental då jag tar min 

utgångspunkt i en fenomenologisk forskningsansats där sakerna själva – upplevelserna, ska få 

tala och då mina informanter tydligt uttrycker att det handlar om ett sätt att leva. Genom att 

använda Geertzs resonemang kring religion som kulturellt system, vilket formar dess utövares 

uppfattningar, beteenden och värderingar likaväl som dessa symboler formar systemet 

(religionen), ämnar jag visa på hur religiösa identiteter har stor betydelse för de religiösa 

människor som jag intervjuat. Jag anser också att tankegången visar hur neopaganska 

                                                 
6 C. Geertz The Interpretation of Cultures – Selected Essays (1993) s. 5 
7 Ibid. s. 119 
8 Ibid. s. 91 
9 Ibid. s. 89f. 
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individer och grupper i allra högsta grad kan förstås som religiösa samt att externa symboler 

påverkar såväl det kulturella system religion är som dess medlemmar, de troende individerna 

och grupperna.  

 I sin kanske mest kända bok The Interpretation of Cultures formulerar Geertz inte 

bara en definition av religion utan också en teori kring hur religion som kulturellt system är 

uppbyggt där han menar att en religion är;  

 
(1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and 
motivations in men by (3) formulating conceptions of a general order of existence and (4) clothing 
these conceptions with such an aura of factuality that (5) the moods and motivations seem uniquely 
realistic.10  

 

Geertz bryter i boken ner sin redogörelse för vad en religion är och jag kommer här kort 

beskriva vad som menas och vad som i denna definition är relevant för min studie samt på 

vilket sätt.  

 Med ett system av symboler menade Geertz i princip allt som har en betydelse för 

människor och detta kan vara allt ifrån ett kors till en barmhärtig handling eller miljömedvetet 

handlande. I de fall som dessa symbolers mening kan kopplas till en religiös 

förklaringsmodell av världen så handlar det om religion som kulturellt system. Geertz tryckte 

på vikten av att dessa symboler är externa informationskällor som existerar i den 

intersubjektiva sfären av gemensamma meningar.11 Detta är viktigt för min studie då jag tar 

avstamp i att identiteter skapas, förändras och upprätthålls i mötet med andra. Med den 

intersubjektiva sfären menas här den sociala arena där människor möts och interagerar med 

varandra vilket är överallt där människor möts. Att dessa symboliska system sedan ska 

etablera kraftfulla, genomträngande och långlivade stämningar och motiv hos människor 

innebär att religionen får dess anhängare att känna på ett visst sätt och utifrån denna känsla 

agera gentemot omvärlden. Geertz kallade också detta för att ethos ska etableras, vilket 

innebär en gemensam anda, motivering och uppsättning värderingar hos systemets 

medlemmar som skapar benägenheter hos medlemmarna att agera på ett särskilt sätt.12  I 

analysen ska jag visa på hur mina neopaganska informanter framhåller vikten av att agera 

enligt generella neopaganska värderingar och då hur detta visar på att ethos tydligt etablerats 

hos dem och på viljan att etablera ett neopaganskt ethos. Andan och motiveringen skapas, 

enligt Geertz, genom att religionen formulerar uppfattningar om en allmän existentiell 

                                                 
10 C. Geertz The Interpretation of Cultures – Selected Essays (1993) s. 90 
11 Ibid. s. 91ff 
12 Ibid. s. 94ff 
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ordning där världen beskrivs och görs begriplig. Detta kallade Geertz att en världsbild ges till 

utövaren och denna världsbild blir en motpol till människans ethos, den inre känslan.13 Häri 

återfinns den dialektik mellan det interna, ethos, och det externa, världsbilden, som gör att just 

detta resonemang kring religion är relevant för min studie. Tyvärr har jag inte funnit något 

hos Geertzs texter om vad som sker när ethos och världsbild inte bistår varandra vilket i och 

för sig gör min studie än mer relevant då det till viss del är denna problematik jag undersöker. 

Religionen ikläder dessa uppfattningar med en sådan aura av faktiskhet att stämningar och 

motiv verkar enastående realistiska vilket innebär att religionen skapar en del av livet där allt 

annat är oviktigt eller kommer i andra hand och där religionens symboler gör anspråk på att 

förmedla upplevelser vilka överträffar allt annat.14 Denna sista del av Geertzs 

religionsresonemang kan delvis vara irrelevant för min studie då neopaganer i allmänhet är 

väldigt flexibla då det handlar om att förklara hur saker och ting i religionerna hänger ihop. 

Det verkar inte vara en viktig del hos neopaganer då de anser att symbolerna har högre värde 

än andra systems symboler men att dessa inte behöver förklaras eller rättfärdigas för att få 

detta höga värde. I analysen kommer jag att studera detta och vad det kan få för konsekvenser 

för den religiösa identifikationsprocessen. 

 

 

Nyhedendom – Neopaganism 
För att kunna genomföra en studie kring neopaganers religiositet behövs en inramning och 

definition av de aktuella begreppen och företeelserna. Neopaganism räknas som en religion 

men också ett paraplybegrepp som rymmer flera olika traditioner vilka alla gör anspråk på att 

ha sina rötter i förkristna religioner.15 Till dessa livsåskådningar räknas asatro, 

gudinnedyrkan, wicca, druidism och shamanism som de fem största och mest inflytelserika.16 

Det finns inom dessa religioner många olika riktningar, precis som inom exempelvis 

kristendomen, men de fem riktningarna som här räknats upp klassas som övergripande 

kategorier under vilka de neopaganska trosuppfattningarna kan sorteras. Neopaganska 

religioner kan generellt sägas omfatta animistiska och panteistiska inriktningar utan doktriner 

men med traditionella hedniska metaforer i ritualer och myter att utgå från.17 Inom animismen 

uppfattas naturen som besjälad och inom panteismen är allt en del av ett gudomligt väsen. 

                                                 
13 C. Geertz The Interpretation of Cultures – Selected Essays (1993) s. 98ff 
14 Ibid. s. 109ff 
15 M. F. Strmiska (red) Modern Paganism in World Cultures  (2005) s. 18ff 
16 C-G. Carlsson & L. Frisk Gudars och gudinnors återkomst – Studier i nyreligiositet (2000) s. 181 
17 M. York The Emerging Network – A Sociology of the New Age and Neo-pagan Movements (1995) s. 136 
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Tron på att allt är sammanlänkat – allt är gudomligt/sakralt, och att allt har en mening – är 

som det ska vara, är grundläggande inom neopaganismen vilket medför en djup vördnad 

gentemot livet och omvärlden. Inom neopaganismen accepteras ingen dogmatik vilket gör att 

utövarens ansvar för självet och sin omvärld är av största vikt.18 Det handlar ofta inte om att 

exakt kopiera de forntida religionerna utan snarare om att utifrån myterna och de religiösa 

systemen skapa en religion som är gångbar idag, som tillfredställer behoven för dagens 

människor. Neopaganer kan alltså ses som personer som till viss del återupplivat eller i vissa 

fall på grund av bristande referenskällor nyskapat hedniska traditioner, därav benämningen 

”ny/neo”. 19  

 

 

Neopaganer – begreppen   
Det engelska begreppet pagan kommer ifrån latinets paganus vilket betyder ”den som bor på 

landsbygden”, likt vårt svenska begrepp hedning från början betecknat ”den som bor på 

heden”. Begreppet pagan har under tidens lopp haft många användningsområden vilka inte 

sällan varit stigmatiserande och nu har den paganska religionen anammat det till utövarnas 

stora glädje, och ibland sorg.20 Det är nämligen så, vilket jag själv upptäckt vid samtal med 

mina informanter, att neopaganers benämningar av sig själva är väldigt varierande. Vissa 

accepterar benämningen neopagan medan andra helst vill kallas hedningar eller ibland bara 

troende.  

På engelska benämns de människor som söker sig till neopaganska traditioner som 

pagans eller neopagans vilket direkt översatt till svenska blir hedningar och nyhedningar.21 

Vid efterforskningar har jag stött på svenska hedningar som benämner sig själva som paganer, 

nypaganer eller neopaganer vilket troligtvis beror på en ständigt växande internationalisering 

via Internet. Såväl de svenska begreppen som de mer internationaliserade förekommer inom 

svensk facklitteratur men jag använder mig endast av begreppet neopagan i fortsättningen. Jag 

har valt bort begreppet hedning eftersom förutom ”paganism” också ”heathenism” återfinns i 

engelskan och då med koppling till asatron specifikt.22 Detta gör att också begreppet 

nyhedning inte känns relevant för min studie liksom ”pagan” då jag anser detta begrepp vara 

                                                 
18 J. & R. Higginbotham Paganism – An Introduction to Earth-Centered Religions (2002) s  2, 5 
19 L. Frisk Nyreligiositet i Sverige – Ett religionsvetenskapligt perspektiv (2004) s. 147 
20 J. & R. Higginbotham Paganism – An Introduction to Earth-Centered Religions (2002) s. 6f. 
21 O Wikström (red) Att se det dolda – Om New Age och ockultism inför millennieskiftet (1998) s. 230 ff. 
22 G. Harvey & C. Harman  (ed.) Paganism Today – Wiccans, Druids, the Goddess and Ancient Earth Traditions 
for the Twenty-First Century (1995) Exempelvis s. 49 
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alltför inkluderande eftersom det inom den religionsforskning jag mött innefattar alla de 

religionsutövare vilka stått i kontrast till framförallt kristendomen till en början men på senare 

tid även de andra världsreligionerna.23

Det är idag omöjligt att uppskatta hur många neopaganer det finns i Sverige och detta 

beror nog främst på att de inte är organiserade i någon större utsträckning. Det finns dock en 

handfull olika förbund i landet som vänder sig till och säger sig vilja verka som 

paraplyorganisationer eller nätverk för neopaganer. Vitkaförbundet vänder sig till alla sorters 

neopaganer men också till personer som säger sig tillhöra jordreligioner vilka inte gör anspråk 

på förkristna rötter.24 Sveriges Asatrosamfund vänder sig främst till människor som säger sig 

tillhöra tron på asar och vaner men även människor som allmänt intresserar sig för nordisk 

historia och tradition.25 Ytterligare en av de största paraplyorganisationerna för neopaganer i 

Sverige är den skandinaviska grenen av Pagan Federation som är en filial av en internationell 

organisation för neopaganer som säger sig ha över 7000 medlemmar och därmed vara 

världens största neopaganska organisation. Moderorganisationen som funnits sedan 1971 

verkar för paganers rätt till att utöva sina religioner.26 Nämnas bör att det finns fler 

organisationer för neopaganer i Sverige som mer eller mindre marknadsför sina verksamheter. 

 

 

Asatro – Forn sed  
Denna trosuppfattning har sitt ursprung i de fornnordiska myterna om asarna och vanerna, det 

vill säga de Gudar som tillbads i Norden innan kristendomen spreds hit. Enligt fornnordisk 

sed var asarna och vanerna två olika Gudasläkten som tillsammans utgjorde det nordiska 

panteonet, den nordiska uppsättningen av Gudomar. Ibland väljer utövarna att kalla sin 

religion för Forn sed då de inte bara tror på asarna utan också vanerna samtidigt som 

begreppet sed anses innefatta även icke-religiösa drag så som exempelvis hantverk.27 Inom 

asatron står oftast inte Gudarna över människan utan de inbjuds till samtal som människornas 

likar istället för att dyrkas.28 Gudarna och människorna ses som delar av naturen där balans 

                                                 
23 Se bland andra J. & R. Higginbotham Paganism – An Introduction to Earth-Centered Religions (2002) s. 7, D. 
L. Pals Seven Theories of Religion (1996) 
24 http://www.vitkaforbundet.se/malsattning.html 10/12-06 09:12 
25 http://www.asatrosamfundet.se/omsamfundssidor/vadvillvi.html 10/12-06 09:06 
26 http://www.paganfederation.se/index.htm 10/12-06 16:01       
27 http://www.asatrosamfundet.se/omsamfundssidor/riktlinjer.html 10/12-06 09:08, L. Frisk Nyreligiositet i 
Sverige – Ett religionsvetenskapligt perspektiv (2004) s. 149 
28 M. Gardell Rasrisk – Rasister, separatister och amerikanska kulturkonflikter (1998) s. 215 
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och harmoni ska eftersträvas och detta synsätt grundar sig i att de asatroende ser naturen som 

sakral.29

Det finns naturligtvis olika riktningar inom denna religion och vissa av dem har 

rasistiska inslag men inom det största samfundet i Sverige, Sveriges Asatrosamfund, tar 

medlemmarna aktivt avstånd ifrån dessa tankegångar.30 Inom Forn sed finns det en del 

människor som håller på med sejd vilket bäst beskrivs som ett arbete med energier och i vissa 

sammanhang kan detta också kallas för magi. 

 

 

Wicca  
Grundläggande inom wicca är tron på en Gudinna och en Gud vilka är varandras motsatser, 

motpoler, motsvarigheter.  Den ena Gudomen kan inte existera utan den andre och detta 

förhållande sträcker sig till allt i världen och skapar ett behov av balans. Inom denna religion 

finns det dock många relativt vitt skilda inriktningar. Det finns inriktningar som endast tillber 

Gudinnan och som förnekar Gudens existens men det finns också inriktningar som anser att 

Gudomarna kan ta sig olika gestaltningar och därför tillber dessa utövare hela panteon, hela 

uppsättningar av Gudar, exempelvis de fornnordiska med bland andra Oden och Freja. Wicca 

sägs av utövaren vara religionen och magi sättet att utöva religionen på vilket gör alla 

wiccaner till häxor och trollkarlar.31 Magi betraktas som ett verktyg för att förändra och 

påverka omvärlden med sin vilja och ska behandlas med stor respekt. Inom denna religion kan 

det mesta sägas vara tillåtet så länge ingen skadas och det finns enligt denna princip endast en 

fundamental regel att följa; ”An' it harm none, Do what ye will”.32 Inom wicca råder stor 

oenighet om huruvida religionen grundats i modern tid eller om den härstammar från kloka 

gummor och häxcovens i förkristen tid. Oenighet råder också kring om religionen kan utövas 

solitärt (ensamt) eller om utövarna måste tas upp i ett coven33 för att få kalla sig wiccaner och 

det finns traditioner inom vilka särskilda regler och strukturer måste efterlevas för att ett 

medlemskap ska bli aktuellt.34

 

 

                                                 
29 F. Skott Asatro i tiden (2000) s. 28 
30 http://www.asatrosamfundet.se/tingsplatssidor/nidstang.html 10/12-06 09:03  
31 L. Frisk Nyreligiositet i Sverige – Ett religionsvetenskapligt perspektiv (2004) s. 156f 
32 http://www.religioustolerance.org/wicrede.htm 28/11-06 11:27  
33 Ett coven är en grupp wiccaner som under en översteprästinna eller överstepräst gemensamt utövar religionen. 
34 C-G. Carlsson & L. Frisk (red) Gudars och Gudinnors återkomst (2000) s. 206ff 
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Gudinnedyrkan  
Här handlar det om tron på en allsmäktig Gudinna, en Moder Jord som världsalltets skapare. 

Denna Gudinna kan benämnas med ett namn såsom exempelvis Isis eller Inanna medan Hon 

ibland ges ett personligt namn av utövaren eller endast åkallas som Gudinnan eller Moder 

Jord. Det finns inga direkta inriktningar då denna religion är högst subjektiv men i Sverige 

finns det ett samfund som säger sig vilja samla gudinnedyrkare runt om i landet med en enda 

gemensam föreställning, nämligen Gudinnan som skaparen.35 Grundtanken har en ekologisk 

prägel då det handlar om att värna om naturen som är eller är skapad av Gudinnan. Det finns 

naturligtvis olika sätt att se Gudinnan på där allt ifrån en kvinnlig variant av kristendomens 

Gud till en levande planet med ett komplicerat system av självreglerande delar finns 

representerade.36

 

 

Druidism 
Druidismen gör anspråk på att härstamma från den keltiska mytologin men inte alla druider 

vill kalla druidismen för en religion. Det finns många som anser att druidismen är ett 

förhållningssätt gentemot världen och att druider mycket väl kan vara såväl kristna som 

ateister. Druiderna var innan kristendomens intåg prästerna i den keltiska religionen och idag 

är druiderna utövare av en naturcentrerad religion.37 Själva ordet druid sägs vara kopplat till 

träd och just träd har en väldigt stor betydelse för druiderna. Människorna anses vara en del av 

den heliga naturen där då träden har en speciellt hedrad ställning.38 Då naturen är det som 

dyrkas inom druidismen sker företrädelsevis utövandet i naturen där vissa platser kan anses 

vara mer heliga eller där det kan finnas särskilt starka band till det sakrala. Det anses viktigt 

för druider att hela tiden förändra, utveckla och anpassa religionen till aktuella förhållanden 

och den utövande individen eller gruppen. Samtidigt finns det ett fundamentalt intresse hos 

druider att utveckla sig själva genom att ta del av den kunskap som sägs finnas hos de olika 

druidordnarna, de flesta lokaliserade i Storbritannien. Utövarna kan fördjupa sig i bland annat 

poesi, spådomskonst och helande för att utvecklas som druider. 39

 

 

                                                 
35 http://www.moderjord.org/gavidare.html 11/12-06 16:14 
36 http://www.ecolo.org/lovelock/lovebioen.htm#ages 11/12-06 14:34 
37 M. F. Strmiska Modern Paganism in World Cultures (2005) s. 88 
38 Ibid. s. 90f 
39 http://www.paganfederation.se/Druidism.htm 11/12-06 13:24 
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Shamanism 
Inom många kulturer har det funnits och finns än idag shamaner som genom resor i 

transliknande tillstånd kunnat tala med förfäder och Gudar samt bota och hela inte bara 

människor utan även samhällen och naturen.40 Det är från ursprungsbefolkningar så som 

samer, indianer och afrikanska bushmän som denna religion sägs härstamma. Shamanen har 

kontakt med andevärlden där också hans eller hennes så kallade hjälpandar finns vilka hjälper 

honom/henne att utföra olika handlingar. Handlingarna görs i andevärlden, som anses existera 

parallellt med vår värld, och syftar till att skapa balans mellan uppbyggande och nedbrytande 

krafter vilka påverkar oss människor och vår värld.41  

Det råder delade meningar kring en del begrepp som används inom denna 

livsåskådning där främst titeln shaman är omdiskuterad. Vissa anser att titeln är obetydlig och 

att en person som utövar shamanska handlingar också borde få kalla sig shaman medan andra 

anser att titeln måste förtjänas genom att en person når en form av upplysningstillstånd.42 Jag 

ger mig i denna studie inte djupare in i diskussionen kring detta utan väljer generellt att 

använda mig av begreppet shaman, utan att lägga några värderingar i det utan endast som en 

beteckning på en person som anser sig tillhöra denna tradition. 

                                                 
40 Icke fysiska resor utan resor med medvetandet till en parallell värld. 
41 G. Lindquist Shamanic Performances on the Urban Scene (1997) s. 23ff 
42 http://www.shamanism.se/shamanism/ 11/12-06 13:44 
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Teori  
Då jag valt att använda mig av en fenomenologisk forskningsansats för att jag vill fånga ett 

fenomen i en särskild kontext, känner jag ett behov av att gå igenom och kort redogöra för 

vad fenomenologi handlar om och hur jag i min studie använder mig av det. Jag har ingen 

avsikt att här grundligt förklara fenomenologin utan lyfter fram det som jag anser vara 

relevant för min studie. I teoriavsnittet ger jag också en grundläggande förklaring av den 

sociala identitetsteori som jag i detta arbete använder mig av.  

Utifrån den tidigare redogörelsen för Geertzs resonemang kring religion som ett 

essentiellt kulturellt system kan här åter upprepas vikten av en dialektik mellan det interna, 

ethos och det externa, världsbilden. Människors upplevelser av gemensamma symboler inom 

ett kulturellt system ger en form av meningsbildande som är fundamentalt förankrat i den 

intersubjektiva sfären som också ligger till grund för skapandet av såväl identiteter som andra 

fenomen. 

 

 

Fenomenologi 
Med hjälp av didaktikprofessorn Jan Bengtsson43 har jag funnit att ett fenomenologiskt 

perspektiv söker ”sakerna själva”. Forskaren måste sträva efter att låta de undersökta 

fenomenen själva få berätta vad de har att säga och därmed försöka motverka våra egna 

tendenser, kategoriseringar och fördomar. I uppsatsen är det informanternas upplevelser som 

för mig med en fenomenologisk forskningsansats är intressanta att studera och söka förklara 

och genom att intervjua de vars upplevelser det handlar om så försöker jag komma så nära 

sakerna själva som möjligt. Edmund Husserl var en filosof som i början av förra seklet 

presenterade sin fenomenologi för världen och Maurice Merleau-Ponty kan, runt andra 

världskriget, sägas ha preciserat och utvecklat Husserls filosofi till den fenomenologi vi möter 

idag. Det har det under årens lopp funnits ett antal andra människor som utövat sitt inflytande 

på fenomenologin men här håller jag mig till de båda män som tycks ha påverkat och format 

den fenomenologiska ansatsen allra mest.  

Likt fenomenologin kan mitt arbete inte sägas vara uppbyggd kring dogmatiska 

principer utan äger en flexibilitet som alltid utgår från de studerade fenomenen samt våra 

erfarenheter av dem.44 Denna flexibilitet anser jag vara en förutsättning för min studie av 

                                                 
43 J. Bengtsson Sammanflätningar – Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi (1993)  
44 Ibid. s. 27 
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neopaganers upplevelser eftersom dessa på intet sätt alltid kan sägas vara på det ena eller 

andra sättet utan de måste förstås och förklaras utifrån fallens specifika omständigheter. Dessa 

omständigheter består bland annat av vilka erfarenheter informanten respektive intervjuaren 

har, vart och när intervjun sker samt hur intervjun har lagts upp och kring vad samtalet 

handlar om. På grund av fenomenologins flexibla studieobjekt och dess icke-dogmatik finns 

det med troligtvis många olika sorters fenomenologier, jag har dock valt att utgå från Husserls 

och Merleau-Pontys. Det är ur de stumma erfarenheterna som sakernas egna meningar kan 

uttydas och detta ska företrädelsevis inte göras med ett ordnande under fixerade kategorier 

utan hellre genom metaforer.45 Visserligen använder jag mig i analysen av kategorier men 

dessa är i grunden skapade med hjälp av informanternas beskrivningar av sina upplevelser 

vilka ofta varit metaforiska. För att vi ska kunna erfara något måste detta något ha en mening 

för oss likt åsynen av en TV kanske snarare får oss att tänka på våra favoritprogram och 

filmer än på apparatens sammansättning av plast, glas och olika metaller. Det hela beror 

naturligtvis på huruvida du är mammaledig eller TV-reparatör, eller kanske mammaledig TV-

reparatör som står inför ett TV-köp.46 Likt Geertzs resonemang kring hur symbolers mening 

skapar förståelser hos oss människor visar fenomenologin på ett kanske mer begripligt sätt 

vikten av symboliska system för uppkomsten av människors upplevelser. Vi kan alltså såsom 

jag tolkar det få svårt att förklara våra upplevelser om det inte finns ett kulturellt system, 

exempelvis en religion, med symboler vilka äger för medlemmarna gemensamma meningar. 

En religiös människa förklarar kanske främst sin omvärld utifrån sitt religiösa system av 

meningar medan en politisk människa kan förklara sin omvärld med hjälp av ideologiska 

uttryck. Dessa båda kulturella system kan i de flesta fall existera tillsammans och båda två 

bidra till hur omvärlden tolkas samtidigt som deras meningssystem ibland kolliderar vilket 

kan leda till svårigheter för såväl individer som kollektiv. Detta är ett intressant ämne som 

förtjänar mer plats än jag här kan ge det eftersom jag i denna studie valt att hålla mig till och 

inom religionen som kulturellt system. Det som inom fenomenologin delvis handlar om 

personliga erfarenheter av omvärlden ämnar jag i denna uppsats lyfta till att också handla om 

en grupps erfarenhet av ett kulturellt system då jag tittar på och analyserar neopaganers 

upplevelser av sina religiösa identiteter i en svensk kontext. 

Inom fenomenologin är livsvärlden ett centralt begrepp vilket betecknar den värld i 

vilken vi oreflekterat lever och gör våra erfarenheter.47 I denna studie har jag valt att lyfta 

                                                 
45 J. Bengtsson Sammanflätningar – Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi (1993) s. 59 
46 Ibid. s. 28 
47 Ibid. s. 43f. 
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fram de intervjuade neopaganernas livsvärldar genom att låta dem berätta om hur de upplever 

sig själva och sin omvärld utifrån deras religiositet. Den fenomenologiska livsvärlden kan 

sägas vara något mittemellan ett rent medvetande och en ren natur där såväl objektivism som 

subjektivism ryms och samspelar.48 Livsvärlden föregår och är en förutsättning för all teori 

och vetenskap eftersom det är i livsvärlden som materialet hämtas och som hypoteserna 

slutligen måste testas.49 Det är människors förhållande till livsvärlden som är intressant att 

studera vilket innebär att vi också måste ta hänsyn till de många olika tolkningsmöjligheter 

denna relation ger upphov till. Ett förhållande är aldrig statiskt utan ombildas kontinuerligt 

beroende på vilka erfarenheter som görs och på vad de grundas.50  

Det förhållande som mina informanter hade till sin livsvärld vid tillfället för 

intervjuerna är den relation jag har att studera. Det de upplevde och erfor av sin livsvärld då 

kan aldrig återskapas men är inte på grund av det oviktig utan ger mig ett material, ett utsnitt, 

som jag kan och måste analysera utifrån den kontext i vilket det tillkom. Våra erfarenheter, 

våra varseblivningar av världen är del av vår relation till livsvärlden och dessa, våra 

varseblivningar, bygger på vad vi tidigare erfarit i kulturella och sociala sammanhang.51 Mina 

informanter kommer inte att ha samma relation till och upplevelse av sina livsvärldar om ett 

år som de hade vid intervjutillfället och det är därför jag valt att använda mig av en 

fenomenologisk forskningsansats, för att fånga ett fenomen i en särskild kontext. 

I vår livsvärld är vi inte bara subjektet som upplever och erfar utan vi är samtidigt ett 

objekt eftersom vi kan erfara oss själva, våra egna kroppar, i förhållande till andra objekt.52 

Detta innebär att vi är medvetna om vad vi sänder ut och hur det skulle kunna uppfattas 

utifrån våra tidigare erfarenheter av oss själva, de andra och oss i förhållande till dem.  

Förhållandet mellan individ och kollektiv är i livsvärlden av stor betydelse då vi som subjekt 

konstant interagerar med den sociala omgivningen och på så sätt skapar erfarenheter av oss 

själva, i förhållande till det sociala.53 Här kan vi påminna oss om hur Geertz hävdade att 

symbolerna är gemensamma inom ett kulturellt system och att människor interagerar 

intersubjektivt, det vill säga med andra människor. 

Det jag ser som den positiva sidan av fenomenologin är den där människors 

personliga upplevelser av deras livsvärldar kan lyftas fram vilket ger mig möjligheten att få 

insikt i hur fenomen, i mitt fall neopaganers identitetsskapande, kan förklaras i en 
                                                 
48 J. Bengtsson Sammanflätningar – Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi (1993) s. 66 
49 Ibid. s. 45 
50 Ibid. s. 62 
51 Ibid. s. 68 
52 Ibid. s. 73 
53 Ibid. s. 86f. 
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samhällskontext. Möjligheter att se helheter uppstår, i och med bruket av en fenomenologisk 

ansats på en studie av ett begränsat fält såsom mitt är. Det handlar om att fånga ett fenomen i 

en kontext där såväl kontexten som fenomenet är högst flyktiga och har uppenbara tendenser. 

Detta är det positiva men samtidigt det negativa med en fenomenologisk forskningsansats. 

Studien kan inte återupprepas på exakt samma premisser vilket för en del av forskarvärlden 

innebär att den inte är giltig i sig själv medan ansatsen inom en annan del av forskarvärlden är 

en förutsättning. Det finns således vitt skilda åsikter kring fenomenologin som ansats och jag 

anser den vara användbar då dess risker tydligt medvetandegörs.   

 

 

Social identitet 
I min studie använder jag mig också av sociologiprofessorn Richard Jenkins teoribildningar 

kring social identitet, vilka han på ett tydligt och tillgängligt sätt presenterar och argumenterar 

för i sin bok Social Identity. Jenkins bygger sin teori på en hel armé av tungt beväpnade 

teoretiker där bland annat Bourdieu och Marx står i de främsta leden men mest stöd har 

Jenkins haft av George Herbert Mead, Erving Goffman och Fredrik Barth.54  

Grundläggande för Jenkins teori är att vår identitet, i så gott som alla upptänkliga 

situationer, alltid ifrågasätts och antingen etableras eller förkastas av vår omvärld.55 Denna 

första del av Jenkins teori är, vilket jag ämnar visa i analysen av mitt arbete, en mycket viktig 

del i informanternas strategier för att upprätthålla sina religiösa identiteter. Vi har enligt 

Jenkins inte bara en identitet utan också många identiteter beroende på var, hur, när och med 

vilka vi befinner oss.56 Den identitet som är intressant för min studie är neopaganernas 

religiösa identitet vilken jag i enlighet med Geertzs resonemang ovan menar är en utav de 

allra viktigaste för såväl en individ som en grupp. Identiteter är alltid socialt och symboliskt 

konstruerade då de skapas, fastsälls och förkastas i sociala sammanhang där delade symboler 

– kulturen, i framförallt språket, ställer upp förutsättningarna för interaktionerna.57 Här kan 

jag åter relatera till Geertzs resonemang där han som en av de främsta inom symbolisk 

antropologi trycker på symbolernas betydelse för att individerna ska kunna förstå varandra i 

ett kulturellt system. Att identifiera oss själva likväl som att identifiera andra handlar om att 

skapa mening, det vill säga att göra våra upplevelser meningsfulla och fattbara och 

                                                 
54 R. Jenkins Social Identity (2004) s. 18 
55 Ibid. s. 2 
56 Ibid. s. 49 
57 Ibid. s. 4, 47, 116ff. 
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meningsbildning involverar, enligt Jenkins, alltid andra människor. Krasst uttryckt är 

identifikation ett sätt att jämföra likheter och skillnader mellan individer och mellan 

kollektiv.58 Detta innebär att det är av stor vikt att i analysen presentera och analysera 

neopaganernas upplevelser av sin egen religiositet och sig själva men också hur de uppfattar 

den kultur och den omvärld i vilken de lever och utövar sin religiositet i. Jenkins menar att vi 

utan en uppsättning identiteter inte skulle kunna relatera till andra människor och att det då 

inte skulle kunna finnas någon mänsklig värld.59 Då våra identiteter alltid ifrågasätts innebär 

detta att det rör sig om en process – identifikation, identifiering, snarare än ett statiskt 

tillstånd. Identiteter handlar om hur individer och kollektiv förhåller sig i relation till andra 

individer och kollektiv. Det handlar om att veta vem som är vem.60 Detta resonemang gör 

gällande att identiteter inte kan undersökas och försöka förklaras utifrån en forskningsansats 

där det studerade ses som statiska objekt. Fenomenologin är enligt denna tankegång en 

ypperlig ansats vid studiet av sociala identiteter och i detta fall religiösa identiteter. 

Ytterligare ett fundament för Jenkins teori är den interna-externa dialektiken som 

råder och måste råda mellan självet och de andra ifråga om identitetsskapande. Med de andra 

menas här de vars åsikt om min identitet har inverkan på min identitet. Jag själv definierar 

mig på ett sätt och i mötet med andras definitioner av mig uppstår min identitet. Alltså skapas, 

enligt Jenkins, identiteter i den dialektiska syntesen mellan den interna självbilden och den 

externa offentliga bilden av mig.61 Även om vi är beroende av andra för att skapa våra 

identiteter kan vi för det mesta aktivt försöka påverka vår omgivning, i en för oss fördelaktig 

riktning; 

 
We work at presenting ourselves so that others will work out who we are along the lines that we wish 
them to.62

 

Möjligtvis är det så att neopaganerna medvetet försöker påverka sin omgivning för att skapa 

eller fastställa en självupplevd positiv identitet genom olika strategier. Detta behandlar jag 

mer utförligt i analysen.  

Samtidigt som vi alltså har omdefinierbara identiteter vilka när som helst skulle 

kunna förkastas i mötet med omvärlden så har vi också relativt fasta primära identiteter så 

                                                 
58 R. Jenkins Social Identity (2004) s. 4 
59 Ibid. s. 7 
60 Ibid. s. 4f. 
61 Ibid. 18ff. 
62 Ibid. s. 6 
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som att vara en människa, en person och att tillhöra ett genus, i vissa fall även etnicitet.63 Att 

vara en person kan sägas vara vår primära interna identifikation liksom att vara människa kan 

sägas vara vår primära externa identifikation.64 Våra primära identiteter är oftast en 

oreflekterad del av oss som inte behöver ifrågasättas för att de ska fortsätta att existera vilka 

gör dem i princip marginella för min studie även om de är viktiga för förståelsen av teorin 

kring sociala identiteter.  

Vi har individuella identiteter och vi har kollektiva identiteter och skillnaderna 

mellan dessa båda typer av identiteter är betydligt färre än likheterna. Såväl individuella som 

kollektiva identiteter skapas, fastställs och förkastas i mötet med omvärlden och dessa båda 

typer av identiteter är alltid sammanbundna med varandra på ett eller annat sätt.65 I analysen 

behandlar jag relationen mellan den kollektiva och den individuella identiteten och möjligtvis 

kan jag redan nu ana att de båda religiösa typerna av identitet är starkt knutna till varandra hos 

neopaganerna. När Jenkins gör sin framställning kring kollektiva identiteter refererar han till 

Marxs åtskillnad av klassen-för-sig-själv och klassen-i-sig-själv där det hela egentligen 

baseras på skillnaden mellan en grupp som definieras inifrån, av sina medlemmar och en 

kategori som definieras utifrån av omvärlden. Här återkommer dialektiken mellan internt och 

externt då grupperna kan förkastas av omvärlden men ändå existerar likt hemliga ordnar 

precis som en kategori kan existera även om dess medlemmar inte alls eller kanske endast i 

viss mån är medvetna om den och här kan som exempel nämnas människor med psykiska 

funktionshinder eller i mitt fall religiösa neopaganer. Kollektiva identiteter skapas enligt 

Jenkins i externa interkollektiva sammanhang vilka kan liknas vid de möten som sker mellan 

individer.66 I min studies fall handlar det om då antingen religionerna var för sig möter andra 

grupper och kategorier eller då neopaganismen som paraplyreligion gör det. Då Jenkins 

återger Barths idéer om de kulturella fenomen som ska karaktärisera en grupp eller kategori 

menar han att detta; 

 
[…]allows a wider distinction to be drawn between nominal identity and virtual identity: between the 
name and the experience of an identity. It is possible for individuals to share the same nominal 
identity and for that to mean very different things to them in practice, to have different consequences 
for their lives, or for them to ’do’ or ’be’ it differently.67   

 

                                                 
63 Ibid. s. 19, 48 
64 R. Jenkins Social Identity (2004) s. 53 
65 Ibid. s. 15f.  
66 Ibid. s. 21 
67 Ibid. s. 22 
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Jenkins menar att dessa skillnader mellan benämning och upplevelse återfinns i såväl 

individuella som kollektiva identiteter och jag kommer längre fram i uppsatsen att diskutera 

detta i förhållande till mina analysresultat. Namnet, det nominella likväl som innebörden, det 

virtuella kan komma att ändras såväl över tid som snabbt och dramatiskt. Som exempel på 

detta kan jag här nämna nazisterna i tyskland vilkas virtuella kollektiva identitet under två 

decennier helt kom att förändras. En kategori kan ha en nominell beteckning samtidigt som 

dess medlemmar kan ha olika virtuella vilket jag misstänker att nazisterna under slutet av 

1930-talet hade beroende på om de befann sig i Hitlers närvaro eller som vakt vid en polsk 

tågstation. 

Att i princip alla våra identiteter teoretiskt skulle kunna förkastas leder till en syn på 

oss som relativa varelser utan egna fundament. Om allt jag är helt plötsligt skulle förnekas av 

min omvärld, vem är då jag? Jenkins svar på denna problematik har att göra med våra 

kroppar. Jenkins bygger på Mead när han menar att identiteter är attribut till förkroppsligade 

individer och att våra kroppar således obönhörligt måste tas i beaktande när sociala 

identiteters beskaffenheter ska diskuteras. Våra kroppar ligger till grund för den kontinuitet 

som behövs för att individer ska kunna upprätthålla sina jag.  

 
That human beings have bodies is among the most obvious things about us, as are the extensive 
communicative and non-utilitarian uses to which we put hem. The human body is simultaneously a 
referent of individual continuity, an index of collective similarity and differentiation, and a canvas 
upon which identification can play.68  

 

Det är utifrån våra kroppar som vi skapar våra individuella identiteter, vare sig kropparna är 

riktiga eller skapade, medan våra kollektiva identiteter vanligtvis uppkommer utifrån regioner 

eller områden.69 I min studie är denna del av Jenkins teori relevant då informanterna på olika 

sätt med sina kroppar, genom kläder, smycken och tatueringar vill visa på sina religiösa 

identiteter vilket kan vara ett tecken på att dessa identiteter är fundamentala för neopaganerna.  

Att kunna identifiera sig själv brukar variera i svårighetsgrad och det kan te sig 

väldigt olika beroende på huruvida en person sitter i en anställningsintervju eller ska 

presentera sig för en väns bekant men det går egentligen ut på samma sak.   

 
Self-identification involves the ongoing to and fro of the internal-external dialectric. The individual 
presents herself to others in a particular way. That presentation is accepted (or not), becoming part of 
her identity in the eyes of others (or not). The responses of others to her presentation feed back to her. 
Reflexively, they become incorporated into her self-identity (or not). Which may modify the way she 

                                                 
68 R. Jenkins Social Identity (2004) s. 19 
69 Ibid. s. 25f. 
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presents herself to others. And so on. As presented here, it appears simple, sequential and linear. It is 
in fact multiplex, simultaneous and often tourtuous.70

 

Jag beskriver och bearbetar ett fåtal utsnitt av informanternas identifikationsprocesser i 

analysen där dialektiken mellan internt och externt tydligt framkommer och ger en 

förklaringsmodell till dessa fenomen. 

                                                 
70 R. Jenkins Social Identity (2004) s. 49 

 19



Tidigare forskning 
Då jag valt att studera religiös identitet hos en grupp vars religion måste ses som ovanlig i 

relation till de stora religionerna vilka vi här i Sverige känner till relativt väl, så har det varit 

problematiskt att finna relevant forskning i ämnet. Jag har då sökt mig till forskning som 

behandlar neopaganism, religiositet och identitet i olika utsträckning var för sig samt i relation 

till andra ämnen. I detta avsnitt ger jag en bild av det aktuella forskningsläget kring 

neopaganism, identitet och religiös identitet samtidigt som jag beskriver hur denna uppsats 

kompletterar och grundar sig i den tidigare forskning som jag funnit och tagit del av.  

 

 

Neopagansk identitet 
Jag har funnit en bok som behandlar neopagansk identitet och den är skriven 2001 av Sarah 

Pike som arbetar som doktorand på institutionen för religion vid Indiana University. Pike tar 

sin utgångspunkt i neopaganska festivaler som årligen hålls i USA där hon har intervjuat ett 

antal neopaganer om festivalernas betydelse för deras neopaganska identitet. Hon analyserar 

sitt material med hjälp av filosoferna Jean-Francois Lyotards och Charles Taylors resonemang 

kring det ”post-moderna jaget” respektive det ”moderna jaget”.71 Dessa båda resonemang 

sätter hon sedan i relation till sociologen Anthony Giddens teorier kring självidentitet och 

senmodernitet.72 Författaren har under sin studie vid neopaganska festivaler funnit att 

utövarna vid dessa tillfällen genom olika workshops och ritualer prövar på olika identiteter 

och att detta inom dessa kretsar är naturligt. Pike menar att neopaganer vid sammankomsterna 

kan pröva olika identiteter och veta att omgivningen ställer upp på varje identitet som en 

nybildad familj. Enligt författaren har självet många olika lager av identiteter vilka alla inte 

alltid är kompatibla med varandra och att neopaganer ibland säger att de inte har ”kommit ut” 

inför familjer och att de gömmer sina pentagram under tröjorna på jobbet medan de på 

festivalerna fullt ut kan identifiera sig som neopaganer. Hon menar vidare att vissa 

neopaganer lider av hur familjemedlemmar och omvärlden ser på dem och att detta beror på 

att neopaganerna upplever det som att det är den kristna moralens fel, vilken genomsyrar 

samhället och skapar fördomar.73 Pike beskriver slutligen hur neopaganer är experter på att 

”reflexivt projicera självet” då de gör sina självbilder mindre godtyckliga genom att skildra 

                                                 
71 S. M. Pike Earthly Bodies, Magical Selves: Contemporary Pagans and the Search for Community (2001) s. 
220f 
72 Ibid. s. 223f 
73 Ibid. s. 221f 
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sammanhängande berättelser om sig själva där de har plockat bitar från olika kulturer och 

sedan sammanställt dem genom att hänvisa till gemensamma förståelsegrunder som 

exempelvis allmänt accepterade förklaringsmodeller av världen.74 Det Pike gjort i och med 

sin studie är att hon tittat på hur individuell neopagansk identitet kan förstås och förklaras då 

den skapas, förändras och bekräftas under neopaganska festivaler. Jag har i och med min 

studie tittat på samma fenomen men ur en annan synvinkel och med andra teorier kring 

identitet i åtanke. Med min uppsats fortsätter studierna kring neopaganska identiteter då jag 

för över fokus till vardagen samt med en social identitetsteori framför ögonen. Jag finner det 

särskilt intressant att Pike har tagit upp neopaganernas reflexiva projicering av självet då 

också jag till viss del fokuserar på detta, även om det i denna studie behandlas som prospekt. 

Pikes bok är också intressant för att hon på sätt och vis använt sig av en fenomenologisk 

ansats då hon själv har besökt dessa festivaler och vid dessa tillfällen intervjuat neopaganer 

om det pågående fenomenet. 

 

 

Neopaganism i internationella studier 
För min studie intressanta undersökningar gjorda i USA sammanfattas av Danny L. Jorgensen 

och Scott E. Russell i en artikel där de också analyserar dessa undersökningar i förhållande till 

sin egen undersökning kring neopaganers sociala bakgrund.75 Författarna till artikeln har vid 

flera olika neopaganska tillställningar i USA delat ut frågeformulär som informanterna sedan 

har fått fylla i och lämnat in. Frågeformulär lämnades också via exempelvis festivalbesökare 

till neopaganer som inte vanligtvis deltar i liknande sammankomster för att i viss mån även få 

med dessa lite mer privat religiösa människor.76 Jorgensen och Russell lyfter i artikeln fram 

amerikanska neopaganers vilja att offentligt identifiera sig som just neopaganer men att de 

samtidigt är väl medvetna om att deras religion, och då särskilt delarna kring magi, är 

missuppfattade och ofta anses som avvikande av allmänheten men framförallt av de politiskt 

och religiöst konservativa grupperna i USA. I artikeln sammanfattas en undersökning som 

visar att av de tillfrågade neopaganerna sade sig drygt 29 % mestadels vara öppna med sin 

religiositet i det offentliga rummet, 29,7 % menade att de ibland var öppna och ibland dolde 

sin religiösa tillhörighet medan 20 % rapporterade att de var väldigt noga med att dölja sin 

                                                 
74 S. M. Pike Earthly Bodies, Magical Selves: Contemporary Pagans and the Search for Community (2001) s. 
224 
75 D. L. Jorgensen & S. E. Russell “American Neopaganism: The Participants´Social Identities” i Journal for the 
Scientific Study of Religion, 1999, 38(3): 325-338 
76 Ibid. s. 329 
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religiösa identitet (21 % svarade inte).77 Författarna sammanfattar i slutet av artikeln att 

amerikanska neopaganer oftast är välutbildade vita mellan 26 och 41 år gamla och att det 

finns en liten övervikt av kvinnor inom gruppen av vilket de drar slutsatsen att neopaganer 

inte skiljer sig i någon större utsträckning från medlemmar i andra religiösa 

sammanslutningar. De hävdar också att detta visar på hur neopaganism inte är ett resultat av 

socialt marginaliserade medlemmar. Vidare menar de att neopaganer, på grund av deras korta 

medlemskap (1-10 år i allmänhet), vuxit upp i andra religiösa och kulturella sammanhang och 

visar på att dessa inte skiljer sig ifrån hur det generellt ser ut i USA. Detta, ett starkt 

avståndstagande från konventionell kultur och religion, verkar vara ett av de starkaste skälen 

till att människor anslutit sig till neopaganismen.78  

I Sverige har det under de senaste åren dykt upp studier kring de olika neopaganska 

religionerna men det har inte förts någon helhetsdiskussion kring hur neopaganism utvecklats 

och tar sig form idag.79 En förklaring till detta kan vara att neopaganer långt ifrån är en 

homogen grupp som kan vara svår att definiera samt att det fortfarande finns en brist på öppet 

uttalade och organiserade neopaganer i Sverige idag, även om religionerna enligt amerikanska 

studier verkar vara på frammarsch.80 När det gäller forskning kring neopagansk identitet i 

Sverige har jag till dags datum ännu inte funnit någon och anser således att min studie både är 

relevant och behövd. 

 

 

Religiös identitet 
Då det gäller forskning kring religiös identitet i allmänhet handlar det oftast i synnerhet om 

muslimers religiösa identiteter. Islam har under de senaste 50 åren spridits över stora delar av 

världen i en relativt rask takt och här i Sverige har vi sedan 1949 haft organiserade muslimer 

vilka på olika arenor kämpat och fortfarande kämpar med att etablera och upprätthålla sina 

religiösa identiteter.81 Här har jag valt att lyfta fram boken Blågul islam? för att författarna i 

den presenterar hur begreppet blågul islam har formats och formar de muslimer som bor i 

dagens Sverige. Redaktörerna Ingvar Svanberg och David Westerlund var vid bokens 

utgivning båda verksamma vid Uppsala Universitet och har sammanställt boken med kapitel 
                                                 
77 D. L. Jorgensen & S. E. Russell “American Neopaganism: The Participants´Social Identities” i Journal for the 
Scientific Study of Religion, 1999, 38(3): 328f. 
78 Ibid. s. 334 
79 Se bland andra; Junus, P; Wiberg, L; Gardell, M.  
80 D. L. Jorgensen & S. E. Russell “American Neopaganism: The Participants´Social Identities” i Journal for the 
Scientific Study of Religion, 1999, 38(3): 325-338  
81 I. Svanberg & D. Westerlund (red) Blågul islam? Muslimer i Sverige (1999) s. 9-25 
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som visar hur framförallt unga muslimer skapar religiösa identiteter genom organisering i 

såväl fysiska rum som i cyberspace. Författarna lyfter fram problematiken de funnit med att 

skilja mellan etnisk och religiös identitet och att det kanske är därför som exempelvis de på 

Internet aktiva muslimerna framförallt har en svensk etnisk bakgrund.82 Det handlar om att 

andra och tredje generationens invandrade muslimer samt konvertiter är de som mest 

engagerat och aktivt vill visa och framhäva sina religiösa identiteter. I boken ges exempel på 

hur grupper runt om i Europa snarare har valt att utveckla en etnisk-kulturell identitet än en 

religiös identitet medan grupper i Sverige går över såväl etniska som ibland religiösa gränser 

för att samlas under Islam.83 Det finns idag i Sverige grupper där både sunni- och 

shiamuslimer träffas för att tillsammans utöva sin religion. I boken lyfts också vikten av 

organisering för skapandet och upprätthållandet av en religiös identitet fram och som exempel 

ges de arbetskraftinvandrade muslimer som i början av 1900-talets andra hälft valde att inte i 

någon större utsträckning utöva sin religion i landet.84  

 

 

Kollektiv religiös identitet 
En för min studie intressant och relevant artikel är skriven av Jeffrey R. Seul vid Harvard Law 

school 1999 där han behandlar religiös identitet ur ett konfliktperspektiv. Seul förklarar i 

artikeln med hjälp av social identitetsteori hur religion är det främsta förrådet av kulturell 

mening vilket människan under alla år har lutat sig mot för att utveckla en trygg identitet.85 

Han utvecklar detta genom att visa på hur religiös identitet har haft större betydelse än 

etnicitet vid exempelvis konflikterna mellan serber, bosnier och kroater.86 Religionen, menar 

Seul, kan besvara alla möjliga tänkbara existentiella frågor och att människor, när allt annat 

faller, ändå kan förlita sig på att en Gud ser och bekräftar deras identitet. Detta leder till att 

religionen ofta ligger närmast människors identifikation av sig själva då religionen förser oss 

med såväl världssyn som motiveringar och attityder.87 Författaren lyfter i sin artikel även 

fram vikten av passageriter då han anser att dessa är viktiga exempel på religiösa 

socialiseringsprocesser som medverkar till att identiteter skapas och upprätthålls.88 I artikeln 

                                                 
82 I. Svanberg & D. Westerlund (red) Blågul islam? Muslimer i Sverige (1999) s. 107-120 
83 Ibid. s.19 
84 Ibid. s.10 
85 J. R. Seul “’Ours Is the Way of God’: Religion, Identity, and Intergroup Conflict” i Journal of Peace 
Research, Vol. 36, No 5. (Sep., 1999), pp. 553-569 
86 Ibid.s. 565 
87 Ibid.s. 562 (exempelvis) 
88 Ibid.s. 563 
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står också att läsa hur religiösa grupper kan tillgodose de privata behoven i de individuella 

identiteterna, den personliga upplevelsen och att detta då leder till en större lojalitet gentemot 

gruppen och den kollektiva identiteten. Detta sätter författaren i kontrast till hur politiska 

grupperingar oftast bara tillfredställer de kollektiva behoven och låter den individuella 

identiteten vara varje mans ensak.89  

 

 

Den tidigare forskningens relevans 
I nästan all litteratur jag studerat har det framkommit att religiös identitet är mycket 

betydelsefull för religiösa människor och att de gärna framhåller denna identitet framför andra 

identiteter i mötet med andra. Dock upplevs det inte alltid som en lätt uppgift att upprätthålla 

sin religiösa identitet vilket Jorgensen och Russell gör gällande när de i sin artikel presenterar 

resultat där nästan hälften av de tillfrågade neopaganerna alltid eller ibland hemlighöll sin 

religiösa identitet. Ungefär samma fenomen beskriver Pike i sin bok där neopaganer berättar 

om att de ännu inte ”kommit ut”. Jag tar i min analys upp och bearbetar detta med mitt 

material då mina informanters prospekt är av stor vikt för deras religiösa identitet.  

Boken Blågul islam? Är för min studie relevant då den lyfter fram vikten av den 

kollektiva religiösa identiteten och hur denna kan vara viktigare än en sådan primär identitet 

såsom etnicitet i vissa fall.  

Seuls artikel behandlar såväl social identitetsteori som i viss mån synen på religion 

och religiösa grupperingar vilket jag för min studie finner intressant eftersom jag arbetat just 

med dessa, fast med fokus på individers religiösa identitet. Artikeln är dock också relevant för 

min forskning då det verkar som om religiös identitet långt ifrån endast är individuell. 

                                                 
89 J. R. Seul “’Ours Is the Way of God’: Religion, Identity, and Intergroup Conflict” i Journal of Peace 
Research, Vol. 36, No 5. (Sep., 1999) s. 559 
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Metod och material 
Jag har valt att ha en fenomenologisk forskningsansats vilket innebär att fokus ligger hos 

mina informanters upplevelser av deras livsvärldar. Detta påverkar naturligtvis mitt val av 

metod och hur jag sedan ser på det insamlade materialet. Här nedan beskriver jag hur jag gått 

tillväga vid insamlandet av materialet samt bearbetningen av detsamma. Jag ger här också en 

kort beskrivning av informanterna för att materialet ska kunna förstås i dess kontext, det vill 

säga informanternas livsvärld. 

Mitt material består av de fem djupintervjuer som jag genomfört tillsammans med 

mina informanter vilka kallar sig för wiccan, gudinnedyrkare, en som vandrar den shamanska 

vägen, druid och asatroende. Annat material som jag använt mig av är bland annat 

information och riktlinjer från Vitkaförbundet och Sveriges Asatrosamfund. 

 

 

Procedur 
Den inledande kontakten togs med Vitkaförbundets ordförande. Jag skickade ett e-brev där 

jag berättade om min studie, dess syfte och om hur jag ville gå tillväga. Denna kontakt 

resulterade i att jag fick möjlighet att efterlysa informanter via Vitkaförbundets e-postlista 

vilket jag gjorde. Jag sände ut ett e-brev, där jag presenterade studien och sökte informanter, 

som kunde läsas av de medlemmar i Vitkaförbundet som vid tillfället var anslutna till e-

postlistan. De som svarade på detta e-brev kom sedan att bli min urvalsgrupp. 

Ingen som sade sig tillhöra asatron kontaktade mig utan jag fick istället vända mig 

till Sveriges Asatrosamfund där jag till en början kontaktade den man som var kontaktperson 

för Norrköping. Det visade sig att kontaktpersonen för Norrköping inte hade möjlighet att 

medverka men rekommenderade ett antal andra personer. Jag kontaktade då, via e-brev, 

kontaktpersonen för den stad som sedan låg närmast Norrköping, i vilken det fanns en 

kontaktperson som själv ville vara med i studien och således blev min informant inom 

asatron.  

 

 

Urval 
Av dem som till slut var intresserade av att medverka i min studie var en wiccan, två 

gudinnedyrkare, två druider, en schaman, en asatroende, en thelemit samt en som både var 

 25



gudinnedyrkare och schaman. Helst skulle jag ha velat intervjua dem alla men på grund av 

bristande resurser, när det gäller såväl tid som pengar, så blev en avgränsning oundviklig. Jag 

utgick vid urvalet från några få premisser där tillgänglighet var det första, personernas 

definition av sig själva som tillhörande en religion det andra och närhet till mig, det tredje. 

Schamanen, den asatroende och wiccanen var alla tre givna informanter då inga andra 

intresserade inom dessa livsåskådningar fanns att tillgå. Den thelemit som visade intresse 

kunde jag inte ta med i min studie för att denna livsåskådning oftast inte i den facklitteratur 

jag mött klassats som en av de större inriktningarna inom neopaganism. När det gällde valet 

av gudinnedyrkare valde jag den person som endast sa sig vara gudinnedyrkare och som helt 

enkelt bodde närmast mig. Det svåraste valet var att välja mellan de två druiderna och i detta 

val blev genus avgörande. För att utmana mina egna förutfattade meningar valde jag den 

kvinnliga druiden framför den manliga då jag främst tänkte på äldre män med långa skägg då 

ämnet druidism kom på tal. De premisser jag satt upp för urvalsprocessen blev avgörande för 

vilka neopaganer som jag kom att intervjua. Det mest uppenbara dilemma jag stötte på i 

denna process var att samtliga informanter aktivt har valt att organisera sig och därmed kan 

anses ha reflekterat över sin religiositet tidigare. Detta behöver inte vara ett problem men det 

ger materialet en viss tendens som måste uppmärksammas. Att informanterna tidigare har 

reflekterat över sin religiositet ser jag i detta arbete som en fördel då jag tack vare detta kan 

lyfta diskussionen till en något högre nivå än om de inte skulle ha varit särskilt insatta i deras 

religiositet. Ytterligare en fördel med denna typ av process finner jag i att det var 

informanterna som själva kontaktade mig och frivilligt ville vara med i studien. Jag anser 

detta vara ett bra tillvägagångssätt då det kan tänkas innebära en mindre risk för att 

informanterna skulle vilja avsluta samarbetet.  

 

 

Intervjuer 
Inför min materialinsamling ägnade jag en särskild bok mycket tid och omtanke, Steinar 

Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun.90 Kvale var vid författandet av boken professor i 

pedagogisk psykologi vid universitetet i Aarhus. Jag har med en fenomenologisk 

forskningsansats utfört kvalitativa djupintervjuer med fem neopaganer och på så sätt 

undersökt hur de upplever möjligheterna att utöva sina neopaganska livsåskådningar i dagens 

Sverige. Min mening är att vi påverkas av vår omgivning och detta är just vad fenomenologin 

                                                 
90 S. Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) 

 26



inriktar sig på; studiet av förhållanden mellan människor och deras omgivning samt 

människors uppfattningar kring dessa.91

Djupintervjuer är en ypperligt väl fungerande datainsamlingsmetod om man som jag 

använder sig av en fenomenologisk forskningsansats. Intervjuer som metod innebär en 

flexibilitet som inte finns i andra metoder men det innebär också att mitt material är subjektivt 

och risken för bias uppenbar. Mitt största dilemma med denna metod har dock varit brist på 

tid vilket också är det som en del av metodlitteraturen gör gällande vara mest problematiskt.92 

Intervjuer är beroende av väldigt många faktorer där allt ifrån klädsel till miljö kan förändra 

informantens svar och jag valde därför att genomföra intervjuerna på platser där 

informanterna skulle kunna känna sig trygga och bekväma. Dessa platser var i fyra fall deras 

egna hem och i det femte fallet i informantens butik. Jag använde mig av en bärbar dator för 

att spela in intervjuerna vilket gav mig ett digitalt och därmed lättarbetat material att 

transkribera. 

 

 

Intervjuguide 
Jag använde mig vid intervjuerna av en intervjuguide där jag hade kategoriserat de frågor som 

jag hade tänkt använda mig av. Guiden har under arbetets gång utvecklats då några frågor har 

försvunnits och andra lagts till men detta har inte orsakat mig några problem då den alltid 

varit flexibel. Jag har vid intervjutillfällena utgått ifrån informanten och dennes inriktning 

även om jag haft vissa ramar inom vilka samtalet har hållits. Inledningsvis har intervjuerna 

handlat allmänt om informanten och enligt min intervjuguide har jag och mina informanter 

sedan talat om religioner och religiositet i allmänhet och neopaganism samt informanternas 

religiositet i synnerhet. Vi har även samtalat kring hur neopaganerna ser på sin omvärld och 

hur de uppfattar att omvärlden ser på dem. Mot slutet av intervjuerna lyfte jag fram några 

frågor kring genus och New Age men detta material har jag valt att inte använda mig av i 

denna uppsats då jag å ena sidan inte funnit det tillräckligt relevant och å andra sidan inte 

anser det finnas utrymme för en sådan diskussion. Jag har upplevt att användandet av en 

intervjuguide har givit mig den flexibilitet jag behövt samtidigt som det i den funnits en fast 

struktur vilken har hindrat intervjusamtalet från att avvika från ämnet.  

 

                                                 
91 J. Bengtsson Fenomenologiska utflykter – Människa och vetenskap ur ett livsvärldsperspektiv (1998) s. 16f. 
92 J. Bell (red.) Introduktion till forskningsmetodik (2000) s. 119 
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Bearbetning av materialet 
Vid transkriberingen av intervjuerna har jag valt att censurera namn, orter och företag för att i 

största möjligaste mån kunna låta informanterna vara konfidentiella samtidigt som jag genom 

att använda mig av skriftspråk till viss del har gjort uttalandena mer läsvänliga. Jag har haft 

för avsikt att inte på något sätt förvanska informanternas utsagor och har därför inte redigerat 

eventuella fel i meningsbyggnad eller annan grammatik. Dock har jag valt att inte i någon 

större utsträckning markera pausers längd eller skriva ut irrelevanta ljud så som exempelvis 

um, eh och mm. Jag anser inte att det är av vikt för denna studie att veta hur länge 

informanterna har gjort uppehåll i samtalet eller vad för ljud de uttrycker mellan sina utsagor.  

Redan innan allt mitt material var insamlat hade analysprocessen påbörjats och 

allteftersom jag bearbetade intervjuerna växte olika tolkningsmöjligheter fram. Slutligen 

valde jag att utifrån Jenkins teori kring social identitet och Geertz resonemang kring kulturella 

system som förklaringsmodeller, kategorisera informanternas utsagor vilket gav fyra olika 

kategorier. I den första kategorin samlade jag neopaganernas berättelser om deras livsvärldar, 

hur de upplever att deras omvärld ser ut. I den andra och tredje kategorin placerade jag de 

yttranden som visade på hur informanterna upplever det interna respektive det externa, det vill 

säga vad de berättade om hur de upplever sig själva och andras reaktioner gentemot dem. Då 

jag funnit att informanternas uttalanden ofta behandlar vikten av en neopagansk omgivning 

och att det kollektiva i Jenkins teori samt Geertz kulturresonemang är fundamentalt har jag 

valt att i en avslutande kategori lyfta fram detta. När jag sedan hade samlat mitt material 

under de fyra kategorierna sökte jag se likheter och skillnader i deras uttalanden samt 

analysera detta utifrån den sociala identitetsteori jag arbetat med. 

 

 

Etiska överväganden 
Jag har både innan och vid intervjutillfällena informerat om de etiska forskningsprinciper som 

Vetenskapsrådet antagit och som jag valt att följa.93 Varje informant har vid intervjutillfället 

blivit erbjuden en kopia av de Etiska Forskningsprinciperna och jag har då också muntligt gått 

igenom vad som gäller. Dessa principer består av fyra huvudkrav där informationskravet 

innebär att informanterna ska få så mycket information som möjligt om studien de medverkar 

i samt vad det kan få för konsekvenser om de väljer att medverka. Enligt samtyckeskravet ska 

informanterna veta om och ha möjlighet att själva bestämma om och i så fall när de vill 

                                                 
93 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 6/12 2006 17:30 
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avbryta eller på något sätt ändra samarbetet med forskaren. De uppgifter om informanterna 

som vid en undersökning finns ska enligt konfidentialitetskravet hållas konfidentiella och på 

en säker plats där obehöriga inte kan få tag i dem. Det sista kravet handlar om att det 

insamlade materialet bara får brukas i forskningsändamål och går under benämningen 

nyttjandekravet. 

Jag har i samband med analysen valt att i viss mån hålla informanternas åldrar och 

bostadsorter konfidentiella för att ytterligare söka skydda deras identiteter. Jag har valt att 

avrunda deras åldrar till närmsta halvdecennium vilket exempelvis ger att en 22-åring blivit 

20 år och en 63-åring blivit 65 år gammal. När det gäller bostadsort så är alla informanter 

bosatta i några av Sveriges största städer och då jag anser att omgivningen har betydelse för 

identitetsskapandet tycker jag att det är av vikt att påpeka detta. Jag anger inte, av etiska skäl, 

informanternas exakta bostadsort utan ”avrundar” även här till att visa på vilken storlek på 

staden det kan röra sig om.    

Ämnet religion kan i vissa fall vara känsligt att ta upp till diskussion med nära och 

kära, än mer obekvämt blir det kanske att tala om det med en helt främmande människa som 

dessutom ska analysera och tolka det som sägs. Mina informanter har generellt uttryckt en 

stark vilja att få berätta om sina religiösa erfarenheter och tankar men jag väljer ändock att i 

största möjligaste mån avidentifiera dem för att de inte ska behöva känna sig utsatta på något 

sätt.  

 

 

Informanterna 
Här vill jag kort presentera de neopaganer som jag intervjuat för att skapa en kontext inför det 

analyserade materialet. Eftersom det är informanternas uttalanden som är mitt material och 

som jag har analyserat är det lämpligt att här presentera personerna vars upplevelser jag 

studerat.  

Den wiccan jag har intervjuat är en kvinna runt 25 år gammal som bor och studerar 

utbildningsvetenskap i en av landets största städer. Denna kvinna kommer jag i fortsättningen 

att kalla för wiccanen för att underlätta läsningen. Hon bor med sin fästman som inte säger sig 

tillhöra samma livsåskådning utan lever efter en annan filosofi vilken dock också skiljer sig 

markant ifrån den oreflekterade kristendom som många svenskar allmänt anses tillhöra. 

Wiccanen säger sig ha varit intresserad av wicca i drygt 10 år och hade vid tillfället för 

intervjun varit medlem i Vitkaförbundet i ungefär ett halvår. Fram till nyligen har informanten 
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utövat sin religion som solitär men har nu själv via Vitkaförbundet tagit kontakt med andra 

wiccaner i en angränsande stad med vilka hon bland annat kan fira högtider samt diskutera sin 

tro med. Wiccanen har som brukligt inom wicca en syn på att magi är ett sätt att påverka 

energierna och att detta kan tillämpas av alla samt att det bör göras med stor försiktighet. Hos 

wiccanens syn på det transcendenta finns inga Gudomar utan istället kvinnliga och manliga 

energier vilka återfinns i såväl naturen som hos oss människor och som bör tas tillvara var för 

sig samtidigt som det bör finnas en balans mellan dem. När informanten presenterar sin 

religiositet för människor utan neopagansk förförståelse brukar hon inledande tala om en 

naturreligion med en tro på att det finns energier i världen och att de påverkar oss på olika 

sätt, att de är såväl uppbyggande som destruktiva samt att det finns en dualism i allt. Under 

informantens uppväxt fanns i familjen inget religiöst engagemang. 

Min informant som kallar sig för gudinnedyrkare är en kvinna, ungefär 50 år gammal 

som bor i en av Sveriges största städer där hon också arbetar med administrativa uppgifter på 

ett universitet. I fortsättningen kommer jag att kalla denna informant för gudinnedyrkaren. 

Informanten bor tillsammans med sin man som också han säger sig vara neopagan, dock inte 

gudinnedyrkare. Informanten säger sig ha funnit sin livsåskådning för ungefär fyra år sedan 

och blev i samband med det medlem i Vitkaförbundet för att kunna träffa andra likasinnade. 

Vid tillfället för intervjun var informanten aktiv i förbundet och sedan ett antal år ej längre 

medlem i Svenska Kyrkan. Enligt henne själv växte gudinnedyrkaren upp i ett typiskt svenskt 

hem där religion inte aktivt diskuterades utan togs lite grann för given. Hon tror på Modern, 

Gudinnan som allt liv springer ur och att Hon har en plan för hur det ska bli men 

gudinnedyrkaren framhåller samtidigt att det är människorna själva som väljer vad vi gör och 

hur vi agerar gentemot vår omvärld. Magi är enligt informanten något som hon tar avstånd 

ifrån och hon är mer intresserad av att komma tillbaka till en form av ursprunglig religiositet 

där livet hyllas. Hennes dotter är, enligt informanten, också inne på dyrkan av en Gudinna 

medan hennes son säger sig vara kristen. 

En av de två manliga informanterna har valt att kalla sig för en som vandrar på 

shamanens väg då han anser att människor endast kan få titeln shaman om de har uppnått ett 

upplyst tillstånd. För enkelhetens skull har jag ändock valt att kalla denna man för shamanen 

men vill här påpeka att det, som nämnts tidigare, finns skillnader mellan hur begreppet 

shaman uppfattas och brukas. Shamanen som är uppvuxen i en familj där religion inte var en 

primär angelägenhet, bor tillsammans med sin sambo i närheten av en av Sveriges största 

städer och arbetar inom vården. Shamanens sambo är inte religiös men hon är enligt 

shamanen andligt intresserad och öppen för nya andliga erfarenheter. Sedan barnsben säger 
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sig informanten ha varit intresserad av religion och då han var 18 år kom han för första 

gången i kontakt med shamanismen. Under de senaste drygt 12 åren har han sedan intresserat 

sig för och undersökt många olika ockulta och esoteriska inriktningar och filosofier. 

Informanten är nu runt 30 år gammal och har varit medlem i Vitkaförbundet i ungefär tre år. 

Han berättar att han också är och har varit medlem i flera andra olika typer av nätverk, 

föreningar och samfund under det senaste decenniet. Han säger att det shamaner håller på med 

skulle kunna kallas för magi eftersom det handlar om att med sin vilja förändra omvärlden. 

Shamanen använder uttrycket andlig anarkist och menar med det att han rör sig utanför de 

mallar han kallar religioner och baserar sin livsåskådning på vad han upplever i sitt religiösa 

utövande. När informanten ska presentera sin tro för andra människor är han noga med att ta 

reda på vilken förförståelse denna andra person har och att han sedan utifrån det kan välja vad 

och på vilket sätt han ska berätta. 

Druiden är en kvinna, cirka 50 år gammal, som bor med sin man och dotter i 

närheten av en av landets största städer. Mannen är också druid och de driver tillsammans en 

nyandlig butik i staden där de även hyr ut lokalen till bland annat seanser och reikihealing. Jag 

har valt att kalla denna informant för druiden då jag skriver om henne i uppsatsen. Druiden 

har i ungefär fem år definierat sig som druid och maken något längre medan den 

hemmavarande dottern i familjen tidigare har intresserat sig för neopaganism men nu förhåller 

sig passivt gentemot religion i allmänhet. Informanten är med i Vitkaförbundet sedan ungefär 

tre år tillbaka och gick med där för att få information kring neopaganism i Sverige samt för att 

få tillgång till ett kontaktnät. Hon är uppvuxen i ett hem där kristna värderingar fanns men där 

religion inte ansågs vara något viktigt. Magi betraktar informanten som ett reellt verktyg men 

hon har valt att inte använda sig av det då hon anser att det som ska ske bör få ske. Genom sitt 

arbete kan hon i viss mån utöva sin religiositet, då hon menar att denna är en del av hennes 

sätt att leva, genom att bland annat sälja ekologiska och rättvisemärkta varor. I övrigt 

beskriver hon sin tro som en naturfilosofi där allt är lika sakralt och förtjänar att respekteras 

och vårdas med samma ömhet. Vid neopaganska högtider brukar druiden, hennes familj och 

vänner fira med lekar och i viss mån ceremonier i druidens trädgård och ibland har hon sett 

hur grannar undrande sneglat på dem. Druiden, som gått ur Svenska Kyrkan, och hennes man 

åker årligen till England för att bland annat utöva sin religion med andra. I England finns 

nämligen ett antal druidordnar varav en som informanten är medlem i för att få ta del av den 

kunskap som samlats där under årens lopp.  

Den man jag intervjuat och som säger sig vara asatroende är ungefär 30 år gammal 

och bor i närheten av en av landets största städer. Mannen, som jag valt att kalla den 
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asatroende, är uppvuxen i en familj som är intensivt kopplade till en frireligiös kyrka med 

kristen inriktning och har därför aldrig varit medlem i Svenska Kyrkan. Han säger att han 

varit asatroende i ungefär fem år och han är vid tillfället för intervjun mycket engagerad i 

föreningsverksamhet kopplad till den forna seden. Han bor ensam och jobbar ibland på 

uppdrag som shaman då han bland annat arbetar med energi och håller i kurser och anser 

därför magi vara en del av hans vardag. Informanten är aktiv medlem i Sveriges 

Asatrosamfund (SAS) men även i andra grupper kopplade till forn sed och sejd medan han har 

ett mer passivt medlemskap i Vitkaförbundet. Då den asatroende berättar vilken religion han 

tillhör brukar han vara beredd på att den han pratar med skulle kunna ha en felaktig bild av 

asatron och i så fall tro att informanten har rasistiska åsikter. Informanten har en tro på Gudar, 

jättar och andra väsen men hävdar att det är människorna själva som bestämmer vad som ska 

göras, att människan har ett eget ansvar. 

 

 

Avgränsningar  
Avsikten med min studie är inte på något sätt att försöka ge en representativ bild av hur 

neopaganer uppfattar sin religiösa situation utan jag ämnar endast söka fem personers högst 

subjektiva upplevelser. Jag har intervjuat en person ifrån varje övergripande livsåskådning 

inom nyhedendom, det vill säga en asatroende, en wiccan, en druid, en gudinnedyrkare samt 

en shaman. Att jag har intervjuat en utövare av varje större neopaganistisk religion beror på 

att dessa i mångt och mycket skiljer sig från varandra och att själva det religiösa utövandet 

därför kan se väldigt olika ut. Naturligtvis kan utövandet skilja sig mellan olika individer 

inom samma religion också men för att få en så bred spridning som möjligt har jag valt att 

göra på detta sätt. De olika neopaganerna jag intervjuat tillhör samtidigt en gemensam 

kategori, neopaganismen, vilket också gör att det finns stora likheter emellan informanterna. 

Jag har valt att inte jämföra neopaganerna med någon annan religiös grupp, varken med en 

etablerad religion eller en annan nyreligiös, för att uppsatsens fokus inte ligger där. Fokus 

ligger i detta arbete på hur just neopaganer skapar och upprätthåller sina religiösa identiteter i 

dagens samhällskontext.  

Det finns ett antal resonemang och teorier kring religion som möjligtvis skulle ha 

kunnat vara användbara i detta arbete men jag valde att endast använda mig av Geertzs 

resonemang då det inte funnits utrymme för fler. Det finns på ett liknande sätt andra teorier 
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kring identitet men jag har valt att använda mig av Jenkins då han i sin tur bygger på så pass 

många andra teoretiker och att det för min del inte funnits tid att bearbeta några andra teorier. 
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Analys 
I detta avsnitt analyserar jag utifrån en fenomenologisk forskningsansats med stöd i Jenkins 

teori om social identitet informanternas utsagor som visar på hur de skapar och upprätthåller 

deras religiösa identiteter. Då min studie handlar om såväl individuella som kollektiva 

religiösa identiteter hos neopaganer kommer jag här i analysen att utifrån de individuella 

neopaganerna söka lyfta fram en form av generaliserad neopagansk identitet samtidigt som 

individuella särdrag naturligtvis också analyseras liksom en kollektiv neopagansk identitet.    

 

 

Fyra kategorier kring livsvärldar, kulturellt system och religiös identitet  
Jag har under arbetet med mitt material och utifrån detta skapat fyra kategorier under vilka jag 

sedan har placerat informanternas utsagor. Dessa kategorier är dels sprungna ur de teorier jag 

arbetat med, det vill säga Geertzs resonemang kring religion och kultur, Jenkins identitetsteori 

samt fenomenologin men också ur det material som jag samlat in. Kategorierna är på ett sätt 

beroende av varandra och det händer att vissa företeelser överlappar kategorierna men på ett 

annat sätt är de fasta med klara ramar och dessa fyra kategorier täcker och förklarar mitt 

material väl. Jag visar i analysen på skillnader och likheter mellan informanterna samt hur 

dessa kan förstås utifrån de ovan förklarade teorierna. I den första kategorin, som jag valt att 

kalla Neopaganska livsvärldar i dagens Sverige, lyfter jag fram och analyserar de intervjuade 

neopaganernas upplevelser av sig själva och deras livsvärldar. Här visar jag på hur de ser på 

omvärlden och sina möjligheter att vara neopaganer i dagens Sverige i ljuset av såväl Jenkins 

teori som Geertzs resonemang kring religion som ett kulturellt system. I den andra kategorin 

behandlas neopaganernas religiösa identitetsprospekt och med Jenkins teorier som 

förklaringsmodell utreder och diskuterar jag här hur informanternas skapande och 

upprätthållande av sina religiösa identiteter kan förstås. Den andra kategorin kallar jag därför 

för Neopaganska identitetsprospekt – det interna, i detta avsnitt definieras begreppet prospekt 

vidare. Exempel på neopaganernas upplevelser av det externa lyfts och analyseras i det 

nästföljande avsnittet, Omvärldens svar på de neopaganska prospekten – det externa, och i 

den fjärde kategorin, Den kollektiva aspekten, knyts säcken ihop då jag i denna bearbetar det 

kollektiva som i och för sig återfinns i såväl det interna som det externa men som visat sig 

vara en betydande del i skapandet och upprätthållandet av religiösa identiteter hos neopaganer 

och därför får en betydande del i analysen.  
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Neopaganska livsvärldar i dagens Sverige 
I denna första kategori lyfter jag fram neopaganernas utsagor kring deras egna livsvärldar i 

ljuset av Geertzs resonemang kring religion som ett kulturellt system av symbolers mening. 

Här visar jag också på hur informanternas upplevelser av deras livsvärldar kan förstås utifrån 

Jenkins sociala identitetsteori. Denna kategori innefattar utsagor kring hur informanterna 

upplever sina förutsättningar för skapandet av deras religiösa identiteter, det vill säga hur de 

uppfattar religion och religiositet i allmänhet, de samhällsnormer som utgör grunden för hur 

de kan leva i dagens Sverige samt vad de själva upplever är viktigt i deras tro. Med andra ord 

belyses i denna kategori de kulturella meningssystem som informanterna har att leva efter och 

tolka sin omgivning med hjälp av. Denna första kategori utgör ett fundament i analysen då 

neopaganernas livsvärldar i denna belyses och förklaras. 

Som jag redan tidigare i studien fastställt handlar det här om neopaganers religiösa 

identitet och trots att det hos mina informanter råder delade meningar kring begreppet 

religiositet så har jag utifrån Geertzs resonemang valt att definiera de olika neopaganska 

livsåskådningar som religioner och därmed neopaganerna som religiösa. Dock har jag valt att 

lyfta fram hur de själva ser på sin religiositet och på religion i allmänhet då jag anser att detta 

beskriver en väsentlig del av deras livsvärldar.  

Då det gäller neopaganernas syn på sin religiositet säger de alla att det handlar om ett 

sätt att leva och att det i mångt och mycket alltid kan verka som om deras handlingar har en 

ton av religiositet. Alla informanter, förutom wiccanen, uppger att de ser sig som djupt 

engagerade i sin tro och alla har en vilja att få möjlighet att engagera sig mer. Det är, enligt 

shamanen, hans religion som gör honom till den han är idag. Detta säger han bland annat 

speglas i hur han engagerat sig på fritiden samt valt ett yrke där vård av människor står i 

fokus. Några av neopaganerna upplever att det är svårt att idag finna tid för deras religiositet 

men att de ofta inser hur de för det mesta lever enligt deras tro. I citatet nedan berättar den 

asatroende hur han har blivit beskriven som en djupt religiös människa och hur han upplever 

att detta stämmer. 

 
Det var en som jag pratade med som jag träffade på vägen […] och så sa hon ’ja, men det är nog lite 
annorlunda för dig för att det märks liksom allt det du gör har en andlig aspekt’ om det inte har det om 
jag vill så kan jag lägga in en andlig aspekt. Så att ja, det är väl lite grann så det är att jag ser på nästan 
allting, vad det än är därför att andevärlden, det andliga finns jämt omkring oss. Andevärlden är, 
existerar i sig själv, har sin egen rätt, har sitt eget liv. […] Det är väl, det är ju så, mitt liv kretsar kring 
det hela tiden..94

                                                 
94 Intervju med manlig asatroende den 24/10 2006 
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När det kommer till synen på religion så finns det hos informanterna generellt en uppfattning 

där det handlar om något som är orubbligt fastställt och organiserat. Tre av mina fem 

informanter vill inte alls kalla sig för religiösa medan de andra två kan tänkas definiera sig 

som religiösa om de själva får förklara vad det innebär för dem. Denna ovilja till att kalla sig 

för religiösa säger två av informanterna beror på att de ser på begreppet religion som något 

dogmatiskt, hierarkiskt, patriarkaliskt, organiserat och strukturerat och att de upplever dessa 

attribut som negativa. När det kommer till beteckningar så skiljer exempelvis 

gudinnedyrkaren mellan religion och tro då hon anser att religioner är både dogmatiska och 

hierarkiska medan en tro mera handlar om en personlig och i viss mån flexibel syn på såväl 

världen som det transcendenta. Druiden anser att begreppet religion innefattar en dogmatik 

som hon motsätter sig och därmed vill hon inte kalla sig själv för religiös utan snarare 

troende. Den asatroende skiljer sig från de andra då han anser att asatron i framtiden kan bli 

en religion om den organiseras och att detta då skulle vara en positiv händelse. 

Intervjuutdragen nedan visar på ett synsätt hos informanterna där det snarare handlar om de 

synliga organisationerna än om det system av meningsfulla symboler som Geertz menar att 

religion handlar om. 

 
Alltså om man säger religion idag så tänker de flesta människor, och jag också i och för sig, så tänker 
man ju på de stora världsreligionerna. Att man tror på en Gud, eller flera Gudar. Och att det finns 
liksom en, ja att det finns en organisation som är uppbyggd runt en religion och sedan så är det några 
som har satt några regler för hur man ska utöva den här religionen oavsett då om man är frikyrklig 
eller vad man är för någonting alltså eller något..95

 
Man har en tro på någonting och utgår från.. En religion bygger på vissa mallar som man tar till sig. 
Att man köper ett koncept lite grann och använder sig av de mallarna om det så är hinduisk mall eller 
kristen mall, och man rör sig inom den mallen.96

 
En religion är en andlighet en spiritualitet som har blivit officiell där man har etablerat en liturgi, årets 
olika högtider, man har skapat och etablerat olika riter för olika händelser i livet, det som kallas för 
passageriter. Det kan ofta också, en religion innebär också att det finns en viss makthierarki..97

 

Citaten visar på att det finns en stor variation då det gäller definitionen av religiositet, även 

hos dem som aktivt valt ett religiöst symbolsystem att tolka världen utifrån. Det finns 

naturligtvis undantag som bekräftar regeln och här handlar det om att wiccanen ser religioner 

som ett sätt att se på tillvaron och att människor agerar utifrån denna världssyn. Informanten 

ser sig som religiös och anser att hennes religion är en stor del av livet som påverkar hennes 

                                                 
95 Intervju med kvinnlig gudinnedyrkare den 27/9 2006 
96 Intervju med manlig shaman den 27/9 2006 
97 Intervju med manlig asatroende den 24/10 2006 
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attityd gentemot omvärlden samt att den utgör en etisk och moralisk grund för hennes 

beslutsfattande i såväl vardagliga situationer som vid större avgöranden. Citatet nedan visar 

denna tanke som tydligt samstämmer med Geertzs tankar kring ethos och världsbilder. 

 
För mig är väl, religion är ju en individs trosuppfattning, hur de föreställer sig världen och livet efter 
och livet före.. en själv… […] Hur man väljer att.. fatta beslut i sin vardag!98

 

Hur informanterna ser och upplever religion och religiositet är här intressant då det visar på 

hur de upplever sig själva genom att definiera de andra. Här har majoriteten av informanterna 

beskrivit de andra som fasta organisationer där flexibilitet i tron på det transcendenta är 

minimal vilket innebär att de ser sig själva som toleranta gentemot olika upplevelser av det 

sakrala men också som oorganiserade eller obundna till fasta mallar. Att wiccanen själv ser 

sig som religiös och beskriver religion som något annat än bara en organisation kan bero på 

att det inom wicca finns traditioner med en etablerad hierarki, fastställda ritualer och tydlig 

organisation och eftersom informanten valt att tillhöra denna religion har hon också i viss mån 

accepterat de premisser som finns för tillträde. 

När neopaganerna byter perspektiv och vänder fokus mot den egna religionen 

upplever de att deras religioner tillhandahåller ett sätt att se på livet och omvärlden samt en 

upplevelse av att de utvecklas när det gäller såväl inom religionen som i livet i allmänhet. 

Samtliga informanter har en relativt positiv attityd gentemot livet och omvärlden vilket 

grundar sig i att de känner tillit till att allt blir som det ska. Detta innebär inte att det finns en 

passivitetsskapande determinism hos dem utan de menar att det är människorna som själva 

ansvarar för sina handlingar och att de i största möjligaste mån alltid försöker agera på ett sätt 

som stämmer överens med de neopaganska värderingarna kring såväl medmäsklighet som 

ekologi. En majoritet av de intervjuade neopaganerna tydliggör att andra religioner i grunden 

troligtvis också har dessa värderingar men de upplever att dessa religioner under årens lopp 

har förlorat det väsentliga innehållet och allt mer kommit att handa meningslösa traditioner 

och en auktoritär religiositet. 

 
En tro på.. individers eget personliga ansvar och.. att det inte är någon högre makt eller Gud utan det 
är.. den här energin som finns i hela världen, allt levande och så där att.99

 
Alltså vi är ju människor, individer och vi skapar själva våra förutsättningar för att leva. […] Jag har 
inte den tron så att jag kan säga ’Åh, Hon leder mig, eller Han, och jag blir missförstådd och nu är 
Gud arg eller Gudinnan eller och nu blir jag drabbad av det här’. […] Utan jag tycker mer att det onda 

                                                 
98 Intervju med kvinnlig wiccan den 14/9 2006 
99 Intervju med kvinnlig wiccan den 14/9 2006 
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och goda, det skapar vi människor själva utifrån våra egna förutsättningar. Men däremot tror jag att 
om man har en grundtro och känner sig trygg i den så kan man också vara trygg som människa och 
utifrån det också leva en positiv attityd. Men, med då både upp och dal, upp och nedgångar som alla 
människor har. […] Men ändå ont och gott, du handskas med det själv. Du väljer vägar, det finns 
alltid två vägar att välja och du väljer själv.100

 

Dessa båda citat ovan från intervjuerna visar tydligt hur informanterna uttrycker sin syn på 

människans plats i världen och hur de samtidigt påpekar att de inte anser att de på något sätt 

kan skylla ifrån sig på någon högre makt. Detta visar i viss mån på hur neopaganerna ser på 

de etablerade religionerna som bättre stämmer med Geertzs systemresonemang. Ett par av 

neopaganerna upplever, som synes i utdraget nedan, att det i de etablerade religionerna finns 

en form av färdig mall som bara är att ta till sig där det finns regler kring hur och på vad 

människor ska tro. 

 
[…]man kan aldrig döma andra människor.. i så fall, man är bara på olika ställen, om man säger som i 
en cirkel, men det är ingen som är bättre än någon annan eller så. Och att livet är precis som naturen 
och med skiftningar och allt det där. Sedan att man har ganska mycket tillit och så att allting blir som 
det ska och allting är som det ska. Och inga pekpinnar, ingen som säger att ’så här ska man göra’ eller 
’så här ska man inte göra’ utan det är mer att man ska tänka efter själv ’vad är det som är rätt och vad 
som är fel’, då. […] Det finns liksom inga regler så eller dogmer och så och ingen hierarki heller att 
någon är förmer än någon annan[…]101

 

Här ovan berättar druiden om hur hon ser på sin religion och liksom majoriteten av de andra 

neopaganerna så har hon Svenska Kyrkan som enda andra religiösa referensen. Alla, utom 

den asatroende, har haft kontakt med Svenska Kyrkan på ett eller annat sätt under sin uppväxt 

och i viss mån även i sitt vuxna liv vilket gör att det inte är så underligt att de främst refererar 

till denna form av religiositet. Flera av neopaganerna upplever att människor oftast syftar på 

kristendom då de talar om religiositet, att detta beror på hur vi vuxit upp i ett samhälle 

genomsyrat av kristna värderingar och traditioner samt att detta påverkar hur vi i allmänhet 

ser på religiositet. Shamanen menar att, eftersom han är uppvuxen och lever i ett samhälle 

med i grunden kristna värderingar, det för honom skulle vara oundvikligt att inte ha kristna 

element i sin religion. Informanten berättar vidare hur han har kombinerat kristendomen med 

neopaganismen för att få en livsåskådning som är gångbar idag. Gudinnedyrkaren hävdar 

liksom flertalet av de andra informanterna, att hon i Sverige idag fritt kan utöva sin religion 

men vill samtidigt klargöra att hon anser det svenska samhället vara mer fördelaktigt 

gentemot kristna eftersom exempelvis de flesta storhelgerna, vilka oftast ger ledighet från 

arbete, är kristna högtider. Shamanen anser sig vara öppen med den religiösa tillhörighet han 

                                                 
100 Intervju med kvinnlig gudinnedyrkare den 27/9 2006 
101 Intervju med kvinnlig druid den 3/10 2006 
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har och han tycker att Sverige har lyckats relativt bra med lagstiftningar så att människor inte 

behöver oroa sig ifall de tillhör en ovanlig religion. Druiden ser också sig själv som öppen 

med sin religiositet och tycker inte att det är några problem att fritt utöva sin religion i dagens 

Sverige även om hon påpekar att hon väljer såväl plats som tillfälle med eftertanke.  

Den asatroende som vuxit upp i en frikyrklig miljö har naturligt denna form av 

religiositet och sociala samvaro som referenspunkt där han från början så att säga har en 

begreppsvärld som han emellanåt använder sig av även inom den forna seden vilket det 

följande utdraget då han resonerar kring sitt religiösa utövande demonstrerar. 

 
Ja, det är många olika, det är ju allt ifrån ut i skogen till att kanske be fast bönen fungerar på ett lite 
annorlunda sätt än jämförelsevis den kristna bönen som vi ju oftast har som referenspunkt för det är 
den kulturen som vi är uppvuxna i.102  

 

Samtliga informanter har dock en grundläggande utgångspunkt i det svenska samhället 

eftersom de alla har en svensk etnisk bakgrund och de upplever alla samhället som starkt 

präglat av protestantismen. En del av neopaganerna upplever att det på grund av de 

fundamentalt etablerade protestantiska värderingarna uppstått svårigheter för dem att kunna 

utöva deras religion. Wiccanen menar att kristendomen fortfarande tydligt får vara 

normbildande i samhället vilket hon i viss mån anser påverkar människors syn på samhället 

och hur interaktion människor emellan ska gå till. Nedan återges ett avsnitt ur intervjun med 

wiccanen där hon beskriver sig ha svårigheter att handla i enlighet med sin tro på grund av att 

protestantismen har haft och fortfarande har ett stort inflytande. 

 
Det är också det här att.. rent konkret som jag kan komma på är ju det här behovet jag känner att jag 
vill hjälpa folk som, har det lite sämre eller har det jobbigt och då är det ju liksom, det finns ingenting 
som egentligen är.. religiöst oberoende. Som Röda Korset till exempel, det är ju ändå kristet. Ja men, 
då kan jag väl gå med där fast då blir det ju liksom att "nä, jag är ju inte kristen". Och frälsningsarmén 
är ju också kristen. […] Men det är ju, det är ju så synd att det måste förknippas med en viss 
trostillhörighet.103

 

Shamanen som citeras nedan har å andra sidan implementerat en del av den kristna läran i sin 

religion då han upplever att den är ofrånkomlig och att den påverkar oss eftersom vi faktiskt 

lever i ett land där samhällsnormerna i grunden är sprungna ur protestantismen.  

 

                                                 
102 Intervju med manlig asatroende den 24/10 2006 
103 Intervju med kvinnlig wiccan den 14/9 2006 
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Jag rör mig nog inom.. Det har blivit en form av möte eller sammanflätning mellan kristendom och 
naturreligiositet. Alltså någon form av naturreligion då, har jag upptäckt, att det har blivit så. Kanske 
på grund av att det samhälle vi lever i är väldigt genomsyrat av kristna impulser.104

 

Det är uppenbart att de intervjuade neopaganerna vill tala om sin religion och sin religiositet 

men också att de upplever att de sällan får möjlighet att göra det i sin vardag. Med Jenkins 

teori kring social identitet kan vi förstå detta som en brist på tillfällen för neopaganerna att få 

deras religiösa identitet ifrågasatt och bekräftad vilket kan orsaka tvivel men också en övertro 

på den egna självbilden, vilket kommer att behandlas i följande kategori Neopaganska 

identitetsprospekt. Som citaten visar nedan upplever informanterna att diskussioner kring 

religiositet idag nästan är tabubelagt och även om detta skulle kunna bero på gemene mans 

osäkerhet på dagens många olika former av religiositet eller allmänhetens eventuellt bristande 

intresse för ämnet så är detta inte platsen för spekulationer utan här visar jag med 

informanternas uttalande hur de uppfattar läget. 

 
Wiccanen: Man diskuterar ju inte sådana saker. Men jag menar jag har ju haft vissa symboler på mig 
och sådant där också. Jag menar.. De får ju gärna fråga, det är ju inte så. Jag menar..  
Lizette: Gör de det? 
Wiccanen: Nej, det har de inte gjort. Men.. Jag vet inte. Det känns som att det är.. på något sätt är fult 
att prata om folks religion. Att det är ungefär som att det är fult att fråga vad de, vad folk ska rösta 
på... Jag tycker bara det är kul och intressant med hur folk upplever världen och omgivningen och sitt 
liv så. Så att jag frågar ju gärna, jag är nyfiken så men.. Men på något sätt så känns det ändå att det är 
lite tabu att fråga ’Jaha, varför, vad betyder det där? Varför har du det på dig och.. varför tror du så 
och...’ Ja..105

 
Det är väldigt känsligt med religion, där jag jobbar. Folk vågar inte alltid fråga. […] Ja, men ibland så 
känns det inte som att det är, man ska inte.. Alltså ibland så är det inte det läge att torgföra att man är 
gudinnedyrkare eller tror någonting annat eller något sådant. Men.. Alltså, det är ju mer hur man 
känner av hur stämningen är när man pratar med främmande människor men samtidigt så är det ju så 
att i Sverige så pratar man inte religion, man förutsätter att alla är kristna, punkt slut. Även om de är 
muslimer så förutsätter man att de är kristna i alla fall. Nej, men det är ju så vi blir uppfostrade. Vi 
uppfostras väldigt mycket med kristna värderingar, oavsett om vi är det eller inte så gör vi det här i 
Sverige. Jag menar, det är ju så det är.106

 

Gudinnedyrkaren uttrycker i utdraget ovan olust över allmänhetens inställning gentemot 

religiösa människor som vore de alla kristna och hon är inte ensam om att uppleva detta som 

ett problem. Alla de fem intervjuade neopaganerna upplever att de i allmänhet uppfattas som 

kristna om de skulle presentera sig som religiösa och min åsikt är att detta skulle kunna leda 

till problem ifall de ges en felaktig religiös identitet från de andra, de som inte är neopaganer, 

vilken naturligt inte kan implementeras. Hur neopaganerna bygger, presenterar och får sina 

                                                 
104 Intervju med manlig shaman den 27/9 2006 
105 Intervju med kvinnlig wiccan den 14/9 2006 
106 Intervju med kvinnlig gudinnedyrkare den 20/9 2006 
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prospekt ifrågasatta diskuteras längre i nästa avsnitt och i detta kapitel har jag nu lagt fram 

neopaganernas livsvärldar samt delvis förklarat dessa med hjälp av Jenkins teoretiska 

resonemang kring sociala identiteter.  

 

Neopaganska identitetsprospekt – det interna 
Här visar jag på hur de intervjuade presenterar sina religiösa identitetsprospekt samt hur 

dessa, med Jenkins teori kring social identitet som förklaringsmodell, kan förstås. Jag har valt 

att använda begreppet prospekt då jag anser det innehålla en mening som mycket väl passar in 

i såväl min studie som i resonemang kring social identitet i allmänhet. I begreppet prospekt 

innefattar jag här ett skapat utkast vilket läggs fram för bedömning eller ifrågasättande och 

som antingen helt eller delvis kan godkännas eller förkastas. I detta kapitel fokuserar jag på 

prospektens utformning och syften samtidigt som jag visar på hur neopaganerna mer eller 

mindre medvetet använder sig av strategier för att skapa och upprätthålla sina religiösa 

identiteter. 

Samtliga informanter skulle vid en första anblick kunna passera för vilka som helst 

men när jag tittar närmare finns där, med Geertzs definition, symboler som visar vilket 

kulturellt system de rör sig inom. Neopaganerna har fysiska symboler i form av smycken och 

tatueringar men också symboler i form av handlingar och språkliga uttryck vilka jag efter 

mina efterforskningar upplever som typiska för ett neopaganskt meningssystem. De 

intervjuade neopaganerna upplever inte att de har ett behov av att ofta och tydligt tala om 

vilken religiös tillhörighet de har men att de samtidigt nästan alltid är beredda att svara om 

någon frågar. De uppmuntrar genom att visa symboler, i form av såväl substantiv som verb, 

till diskussion och konfrontationer. Wiccanen bär i regel synliga neopaganska smycken och 

säger själv att hon med dem visar sin religiösa tillhörighet dels för att uppmuntra till 

diskussion hos nyfikna människor utan neopagansk förförståelse men också för att visa andra 

neopaganer att de tillhör samma grupp. Druiden bär en druidsymbol runt hennes hals och om 

någon frågar henne om den eller om hennes religiositet säger hon rakt ut att hon är druid och 

att det handlar om naturen. Den asatroende bär många olika symboler som har starka 

kopplingar till den forna seden och gör att hans religiositet tydligt syns. Nedan visas i citaten 

hur informanterna uttrycker sig kring uppvisningar av sina religiösa tillhörigheter.  
 

 Ja, det är ju inte så att jag går och skriker ut ’Jag är häxa!’ eller ’Jag är pagan!’ eller ’Jag är wiccan!’ 
eller något sådant utan det är.. Om någon frågar mig ’Vad tror du?’ då är det, berättar jag 
gladeligen.[…] Fast jag har ju symboler och sådant där på mig. Dels för att signalera att jag tror på det 
här eller.. jag tycker det här är snyggt (skratt). […] Och ibland så är det lite som.. en slags TV-pejling 
(skratt). Kolla in liksom andra kanske om någon annan är nyfiken eller har samma tro och sådant så är 
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jag öppen för den kommunikationen och så har jag visat ’Det här är jag, det här står jag för och.. du 
får gärna komma och fråga mig eller kommentera eller något sådant.’ För det är ju ändå så att jag 
visar.. Alltså går man med en urringad tröja och då blir, då ska man ju inte bli (skratt) förvånad för att 
folk tittar ner i dekolletaget.107

 
Det är inte så att jag går omkring klädd på något speciellt sätt eller så eller. Jag bär väl, som det här är 
en druidsymbol och de som frågar då talar jag om vad det är, men den är ju ganska diskret. Det är 
ingenting jag vill, behöver ju inte gå och skrika ut det för någon för det. Är det någon som är 
intresserad så får de väl fråga då men det är ingenting jag döljer på något vis så alla jag känner vet ju 
det och ja, familjen och så, men de vet ju inte riktigt vad det är utan det är mer att de tycker jag är 
kanske lite konstig då, så. Men det är ingenting jag döljer eller på något vis utan jag är helt öppen.108

 

Informanterna tycker uppenbarligen att det är viktigt för dem att genom symboler visa vilka 

de är och dessa symboler blir alltså då en del av deras prospekt som kan ifrågasättas. Jag 

menar här att de använder dessa symboler, och då framförallt de fysiska så som deras 

smycken och tatueringar, för att förkroppsliga och på så sätt befästa sin religiösa identitet och 

göra den till kontinuerlig del av deras jag. Citaten ovan visar samtidigt hur informanterna inte 

säger sig på något sätt dölja sina religiösa identiteter vilket enligt Jorgensens och Russells 

artikel placerar informanterna i en minoritetsgrupp av neopaganer. Att de intervjuade 

neopaganerna alla är öppna med sin religion kan som shamanen i utdraget nedan ha att göra 

med deras syn på det svenska samhället som tolerant och överseende i förhållande till andra 

länder. Men det kan också bero på att informanterna tillhör en relativt liten skara som aktivt 

valt att organisera sig (idag ungefär 300 personer)109 samt att medverka i en studie kring 

neopagansk identitet vilket kan göra att de ses som bland annat utåtriktade människor. I och 

för sig kan här inget sägas om hur stort antalet icke-organiserade neopaganer är och då hur 

stor del av samtliga neopaganer i Sverige som är organiserade. 

 
Det är väl någonting positivt med samhället i Sverige att, jämfört med kanske en del andra länder att 
här är vi väldigt fria att kunna utöva vår religion på, på det sätt vi känner för. Det är väl det som är 
frukten av själva vår religionsfrihet, även om det finns vissa grupper som försöker motverka ändå så 
att säga.110

 

Något som samtliga informanter också uttrycker är vikten av att den de talar med har en viss 

förförståelse när det gäller såväl religiositet i allmänhet som neopaganism och de olika 

neopaganska religionerna för att undvika missförstånd. Wiccanen menar exempelvis att 

människor ofta är antingen okunniga eller felinformerade. Shamanen menar att det skiljer sig 
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108 Intervju med kvinnlig druid den 3/10 2006 
109 Medlemsantal från de två organisationer jag varit i kontakt med, det vill säga Vitkaförbundet och Sveriges 
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110 Intervju med manlig shaman den 27/9 2006 
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betydligt åt mellan neopaganska respektive kristna människor men också mellan religiösa och 

icke-religiösa människor. Vidare anser han att det ibland inte ens är lönt att berätta om sin 

religion då han avgjort att omgivningen inte skulle ha varit mottaglig för en sådan diskussion.  

Jag kan urskilja att neopaganerna på tre olika sätt muntligt presenterar sina prospekt där de i 

vissa fall undviker att tala om sin religiositet då de anser att den andra inte skulle vara 

mottaglig medan de i andra fall väljer att ge den andra en förförståelse för att sedan kunna 

berätta hur de upplever sin religion. Det tredje sättet på vilket de presenterar sin religion är att 

rent ut säga vad de tillber och att de sedan är beredda att svara på eventuella frågor kring 

deras religiositet. 

 
Först så säger jag ju liksom att det är en naturreligion för att dels samla tankarna i det området på 
något sätt. Och sedan så försöker jag väl få en ömsesidig förståelse genom att säga att det handlar om 
energier. Manliga och kvinnliga energier. Och det kan ju vem som helst skriva under på att det är 
energi i världen. […] Och även fast man inte kan se elektricitet så vet ju alla att det finns, och det går 
att mäta. Så då. Det är väl också att kunna samla tankarna på det stället och sedan.. Så att då har man, 
känns det som en gemensam plattform för att de ska kunna få en bättre förståelse för.. hur jag.. tror.111

 
Nej, om det kommer upp prat om religion då säger jag så här ’Ja, nej jag tror inte, jag är inte kristen 
eller någonting annat. Jag är gudinnedyrkare.’112

 
Det beror på vem som frågar också faktiskt. Jag utgår lite grann från vad den, vad individen är 
mottaglig att ta emot, utifrån individens förmåga att förstå det jag säger. Så jag anpassar mig lite grann 
utifrån vem det är jag står framför.. […] Det beror nog mycket på vad personen själv står någonstans i 
sin tro eller andlig utveckling eller om personen är religiös över huvud taget..113

 
Sedan så kan det vara så att ja en situation där orsaken till att jag skulle undanhålla, undan dölja då 
finns det ju situationer här och där, där omgivningen, där det inte är mottagligt eller där situationen är 
så att ja men det är inte relevant nu.114

 

Som synes ovan i utdragen är det situationen som bestämmer hur neopaganerna lägger fram 

sina prospekt om de överhuvudtaget gör det. Gudinnedyrkaren menar dock att hon oftast är 

rak då hon berättar om sin religiösa tillhörighet medan de andra genom sina uttalanden visar 

att de är lite mer försiktiga och gärna utifrån den andres förförståelse väljer olika 

framställningssätt. Samtliga informanter påpekar att det oftast inte är lämpligt att tala om 

religion över huvud taget vilket tidigare refererade intervjuavsnitt visar.  

Att de flesta svenskar inte har bevittnat en neopagansk ritual trots att dessa gärna 

hålls utomhus är inget underligt då det i intervjuerna har framkommit att neopaganerna ofta 
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väljer att inte genomföra eller att förlägga ritualerna till relativt undanskymda platser. 

Neopaganerna hävdar att detta absolut inte har att göra med en vilja om att tillhöra en sluten 

och hemlig grupp och detta påstående stärks av att de gärna öppet talar om sina religioner. Att 

de väljer platser där det sällan vistas människor beror enligt informanterna bland annat på att 

omgivningen helt enkelt inte skulle acceptera det de gör eller att de upplever en risk för att bli 

stämplade som psykiskt sjuka och att det är en avvikande identitet som de inte vill att andra 

ska etablera åt dem. Exempelvis menar wiccanen att hon fritt kan utöva sin religion idag och 

även om hon väljer att inte alltid utföra religiösa handlingar utomhus då hon är osäker på hur 

andra skulle uppfatta detta, så anstränger hon sig för att leva enligt sin tro. I viss mån menar 

informanterna att de kan ignorera omgivningen och att de inte störs av eventuella 

missförstånd och att bli felaktigt identifierade men också att de själva har ett ansvar att inte 

störa eller provocera omgivningen. Fördomar gentemot asatroende ser den asatroende som ett 

hinder då det kommer till ett fritt utövande av hans religiositet samtidigt som han anser att han 

ibland måste välja bort ett utövande för att det inte skulle accepteras och respekteras på den 

plats han velat vara. 

 
Om jag säger, vi bor ju i ett bostadsområde och vi brukar ju köra lite grejer ute på gården och tänka att 
det kanske är lite grannar som står och glor men det gör ingenting. De tycker säkert bara att vi har lite 
roligare lekar eller någonting, det gör ingenting. Men inte ställ, man ställer sig ju inte och har 
ceremonier mitt i stan, man får ju vara liksom lite under sunt förnuft också, man behöver ju inte 
provocera, för det är inte intressant utan, man gör ju det man gör bara och det är egentligen ingenting 
konstigt.115

 
Ja, det är väl sådana här.. regelrätta ritualer, som att gå ut och sjunga i skogen eller något sådant... 
Dels för att vi (skratt) inte har så täta skogar här i närheten. Då skulle ju folk säkert gå förbi och bara 
’Vad är det där för stolle?’ och ringa, ringa psyket... Och dels så är det väl lite det här med.. att jag inte 
har någon speciell Gud eller Gudinna så att tillbe.116

 
Jag kan inte alltid göra de saker som jag skulle vilja eller på de platser som jag skulle vilja, det är inte 
accepterat. Eller man skulle bli störd. En del utav de som stör skulle bara göra det utifrån nyfikenhet 
och det är egentligen kul men de skulle heller kanske inte vänta tills man var klar utan de skulle 
liksom klampa in under en ceremoni, exempelvis va. […] Visst en del ceremonier måste man välja 
vad man gör, olika platser där man inte blir störd, men det är också liksom att man inte stör andra. För 
att respektera andras tro, livsåskådning.117

 

Jag anser inte att de i och med detta försöker undvika att få sina religiösa identiteter 

ifrågasatta utan att de helt enkelt försöker undvika att bli identifierade som någonting de inte 

alls anser sig vara och att detta oftast inte har något att göra med religiositet överhuvudtaget. 
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Här handlar det om nominella och virtuella beteckningar där vad neopaganerna vill förmedla 

att de är, vad de upplever att sig vara. Med Jenkins förklaringsmodell handlar detta om att de 

vill sammanföra det nominella med det virtuella. Det virtuella blir i detta fall det de faktiskt 

inte gör, det vill säga ritualer offentligt och det nominella är vad de inte vill betraktas som, 

med andra ord att de inte vill bli benämnda som något de upplever att de inte är. För 

neopaganerna går det ut på att få deras praktik att gå ihop med benämningen för dem, att det 

för de neopaganska benämns som neopaganskt och att de andra, de som inte är neopaganer, 

också ska tala om denna praktik som neopagansk. När så sker har deras neopaganska identitet 

för tillfället bekräftats. 

Vad informanterna däremot gör och som jag uppfattar som mer eller mindre 

medvetna strategier för upprätthållandet av deras religiösa identiteter är att de i en relativt stor 

utsträckning omger sig med andra neopaganer. Fyra av informanterna uppger att de i stor 

utsträckning eller nästan helt uteslutande umgås med andra neopaganer medan wiccanen 

knappast känner några. Att wiccanen inte umgås med så många neopaganer menar jag har att 

göra med att hon i relativt kort tid varit organiserad inom Vitkaförbundet samtidigt som hon 

själv berättar om en vilja att i framtiden kunna utföra mer religiöst utövande med andra. Att 

de fyra neopaganerna som umgås med många andra neopaganer gör detta innebär att deras 

religiösa prospekt ofta bekräftas och de kan på grund av detta upprätthålla en trygg och 

kontinuerlig religiös identitet. Ett par av informanterna som flitigt umgås med andra 

neopaganer upplever själva att deras religiositet sällan ifrågasätts och att detta har ett samband 

med vilka de valt att umgås med. 

 
Ja, det blir ju inte så stort som jag skulle vilja, på grund av att jag inte haft någon, som delar min tro, 
att umgås med. Så därför har det ju varit i min privata lilla vrå liksom.118

 
Och sedan så säger jag ju om folk frågar så pratar jag ju öppet och jag menar jag har inte blivit 
negativt bemött men jag hör de andra som har blivit det och så vidare. […] Men för saken hör det till 
att jag rör mig faktiskt inte så himla mycket med, bland vanliga ”Svenssons”, så att jag har ju inte så 
stora kontaktytor på det sättet och de som jag rör mig med de kanske har mer utav den förståelse 
liksom då.119

 

Ett antal av informanterna upplever också att de ibland tvingas ge med sig och åsidosätta sin 

religion för att kunna bevara kontakter och då framförallt med familjemedlemmar som 

utdragen nedan visar. Den asatroende ser sitt förhållande till sin familj som ansträngt då de 

endast har en mycket liten kunskap om vad det är informanten håller på med. Den asatroende 
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har hittills försökt beskriva sina religiösa förehavanden för sin familj med kristna frireligiösa 

termer men känner nu att han inte längre vill detta. 

 
När jag pratar med dem så försöker jag ju använda begrepp och ord som de förstår, så jag liksom 
översätter. Då har jag en liten viss känsla av att jag tallar på min integritet men det gör jag för att 
kunna ha kontakt med, för de är ändå viktiga för mig liksom det är ju morsan och farsan och det är 
syrran och hennes karl så där va […] Ja, men det är öppet och jag pratar om det då va så ett exempel; 
de har ju bönemöten och bönegrupper och sådant där då va, ja då träffades min trumcirkel som jag är 
med i och driver i söndags, ja i stället för att säga att vi träffades i trumcirkeln här va men vi hade 
bönemöte. Jag kan säga så ibland, fast nu börjar jag komma till den punkten, ja nu skiter jag i det, nu 
får de faktiskt fan i mig ta det som det är, om de inte vet vad det är så får de fråga, de är vuxna 
individer. Jag kan inte ta ansvar för dem hur länge som helst, nu börjar jag komma till den punkten 
och det känns väldigt befriande, visst.120

 
Många paganer, eller wiccaner de bryr sig ju inte liksom att ja men jag kan fira julafton på julafton 
med de andra kristna och öppna paket och sådant, och tänka på själva grund-Yule som den hedniska, 
så. Att de inte har några problem med det. Men jag känner att jag har problem med det för att det är 
som.. För mig är det att acceptera att de kristna har tagit över det där med våld. Så därför brukar jag 
också säga ’Nej, jag firar inte jul utan jag firar Yule’ [skratt]. Och så, ja. Runt den 20:e istället liksom. 
[…] Dels är ju det här, min familj är ju inte kristna utan det är ju, det är ju som min farmor sa när jag 
sa liksom att ’nej, men jag firar inte jul längre’. Då sa hon ’Ja, men vi gör ju inte det heller. Det är ju 
bara att vi träffas på julafton och så får ni lite julklappar och så äter vi julmat och så där’. Jag men 
varför måste vi göra det just julafton då? Varför kan vi inte göra det den 23:e oktober, eller första 
januari eller något sådant? Annat datum om det nu inte har med kristendomen att göra? De kristna.. 
Och då, det var ju liksom tradition då.. Och så där. Så jag känner att så länge farmor lever så är det ju 
ändå den här julaftons julbord så. Jag menar, jag respekterar ju hennes vilja och sen familjen och så 
där.121

 

Citaten ovan visar att neopaganerna trots att de vid dessa tillfällen ger avkall på sin religiositet 

också vill hävda att de faktiskt är religiösa och att de gör det för någon annans skull. Jag 

hävdar att de delvis för att kunna behålla sina religiösa identiteter gör avkall på vissa delar. 

Med detta menar jag att informanterna i dagsläget måste respektera sin omgivnings normer, 

värderingar och traditioner för att själva kunna framhålla att deras är lika giltiga. 

Neopaganerna måste så att säga backa ett steg för att så småningom kunna ta två steg framåt. 

De kan inte påstå att neopaganismen är den enda rätta vägen och att alla bör bli neopaganer 

för då faller allt, då måste de samtidigt skaffa en dogmatik, en hierarki och en religion. Denna 

inställning, att tolerera för att bli tolererad är enligt mig också en del av neopaganernas 

prospekt.  

De nominella beteckningarna som neopaganerna har stämmer, enligt resonemanget 

ovan, in på hur de interagerar i omvärlden förutom när det kommer till wiccanens definition 

av sig själv. Under den tid som wiccanen har intresserat sig för wicca har hon utvecklat ett 

personligt sätt att tänka kring det sakrala vilket ibland gör det svårt för henne att identifiera 
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sig som wiccan.122 Hon upplever dock att det inom neopaganismen finns en stor tolerans 

gentemot hur individer föreställer sig sin religiositet och brukar i dessa kretsar ändå säga att 

hon är wiccan. Då hon inte anser att den allmänna wiccanska Gudsbilden tilltalar henne så 

upplever hon sig inte heller som i helhet wiccan vilket får följder för hur hennes prospekt 

presenteras. Detta kan också ha att göra med hennes inställning till att ta ett steg tillbaka vilket 

i så fall skulle innebära att hon inte riktigt har ett komplett prospekt att presentera vilket i sin 

tur kan bero på att hon inte varit organiserad och träffat andra neopaganer som kunnat 

bekräfta hennes religiösa identitet. 

 
Men i och med att det är så olika inom wicca också så kan jag inte bara säga att "Ja, jag är wiccan", 
och sedan är det bra med det. Utan det känns som att man måste.. vidaredefiniera det i så fall. Alltså, 
"jag är wiccan men tror inte på en Gud och en Gudinna utan det är bara manlig/kvinnlig energi". Så 
det är väl det som är faran i att placera folk i fack också att man också bildar sig en uppfattning om de 
personerna som kanske inte alls stämmer.123

 
 

Omvärldens svar på de neopaganska prospekten – det externa 
Då det är en nästintill omöjlighet för mig att veta hur omvärlden faktiskt ställer sig till 

neopaganernas prospekt så är det inte detta jag här kommer att analysera, det är heller inte 

intressant för denna studie. Vad som däremot är intressant för denna studie kring neopaganers 

religiösa identitet är hur informanterna upplever att deras prospekt tas emot av omvärlden och 

detta är precis vad jag analyserar i denna kategori tillsammans med vad det innebär för deras 

religiösa identitet.  

Det har i analysen ovan framkommit att det inte är särskilt ofta som informanternas 

prospekt ifrågasätts utan oftast handlar det om att identiteterna helt sonika bekräftas genom 

andra neopaganer. Det händer dock ibland att människor utan neopagansk förförståelse, de 

andra, uppmärksammar neopaganernas religiösa utsmyckningar och gudinnedyrkaren 

uttrycker i citatet nedan vilken typ av respons hon då får på sitt neopaganska prospekt. 

 
Och så men att det är ett pentagram ser ju de flesta människor att det är och pentagram tror de att det, 
’Ja, hon är häxa, djävulsdyrkare.’ Men säger de ingenting så säger ju inte jag någonting tillbaka. Men 
liksom, om de frågar mig så skulle jag säga mera. Men jag liksom, ibland så orkar man liksom inte ta 
diskussionen heller för att, folk är lite inskränkta också..124
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Det som gudinnedyrkaren i citatet ovan talar om är hennes tatueringar vilka oåterkalleligt 

blivit en del av hennes kropp och som hon använder som en symbol för att hennes religiösa 

identitet är en solid och kontinuerlig del av hennes jag. När hon har presenterat sin tro brukar 

hon få positiv respons i form av frågor kring exempelvis hur det yttrar sig men det finns också 

de som inget mer frågar vilka enligt informanten troligtvis blivit så pass chockade av hennes 

svar att de inte kommer på något att säga. Vidare berättar gudinnedyrkaren att hon upplever 

det som jobbigt när hon ibland träffar djupt troende kristna som inte alls kan förstå hennes 

livsåskådning eller ens låta henne vara ifred utan verkar vilja omvända henne till kristen. Den 

asatroende säger sig inte ha mötts av några negativa attityder men påpekar att han upplever att 

det finns en risk för att han utifrån sitt utseende missförstås och tros vara rasist. Att de andra 

upplevs ha fördomar och en skev syn på de begrepp (meningsfulla symboler) som finns i 

neopaganernas symbolsystem märks även väl i wiccanens utsaga nedan där hon också gör 

klart att detta är ett problem. 

 
[…]jag har aldrig sagt att ’Jag är häxa.’ För att då följer ju.. antingen är det sådan här ’Jaha , jaja’ och 
då har de en uppfattning om vad det innebär själva, och det kanske inte alls stämmer. Eller så får man 
tusen följdfrågor. Ja, ’vad är det? Vad menar du med det?’ blablabla.125

 

Wiccanen vill ogärna kalla sig för häxa då hon tycker att begreppet fått alldeles för många 

negativa antydningar och att risken för oförståelse inför hennes religiositet dramatiskt skulle 

öka om hon använde sig av benämningen. Jenkins menade att det då fanns möjlighet att 

presentera sig på ett sådant sätt att omgivningen identifierar oss på ett mer fördelaktigt sätt. 

Då informanten upplever att denna ovan nämnda negativa respons är möjlig väljer hon, helt i 

enlighet med Jenkins teori, att inte kalla sig för häxa vilket får som konsekvens att hennes 

virtuella identitet inte kommer till uttryck i hennes nominella identitet. Ett så klart 

avståndstagande gör hon i och för sig bara gentemot just de andra medan hon mer i 

överensstämmelse med sin virtuella identitet kallar sig för såväl wiccan som häxa i en 

neopagansk omgivning, även om hon där gärna vill förklara sin trosuppfattning. Detta anser 

jag beror på att risken för att bli missförstådd är betydligt högre i mötet med de andra än vad 

den är i mötet med andra neopaganer. För wiccanens religiösa identitet innebär detta att hon i 

viss mån saknar eller på sin höjd påvisar ett väldigt svagt prospekt för de andra som nästan 

inte har möjlighet att ifrågasätta det. I förlängningen betyder detta att wiccanen kan sägas ha 

en kvasireligiös identitet som bekräftas av de neopaganer hon interagerar med.  
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Informanterna upplever dock generellt att de andra är relativt positivt inställda gentemot 

deras religiositet och detta kan enligt mig ha att göra med att det inom neopaganismen i 

allmänhet inte bedrivs någon mission som kan uppfattas påträngande och störande. Således 

går inte neopaganerna ut med sina prospekt för att försöka övertyga andra att deras tro skulle 

vara ett bättre alternativ än något annat utan de upplever sig själva vara övertygade om vad de 

tror på och vad de andra sedan säger spelar inte så stor roll. Detta innebär i praktiken för 

wiccanen att hennes religiösa identitet kan existera utan att den ifrågasätts av de andra. 

Druiden uttrycker i avsnittet nedan hur hon upplever att hennes prospekt tas emot och hur hon 

egentligen inte störs av de andras negativa attityd. Oftast får hon vid presentationen positivt 

gensvar men det händer ibland att hon väljer att inget nämna då hon anser att det vore som att 

”kasta pärlor till svinen”.126  

 
Positivt, de flesta tycker att det är helt ok. Det är ing, men jag går ju inte in på detaljer liksom och 
beskriver liksom alla sabbater och så där utan.. Bara liksom berättar att det är, ja, det där med 
miljötänk och att, ja.. Jag tycker själv att det är ganska enkelt egentligen, det är ingen som reagerar 
negativt och så, det är det ju inte. […] Jag tror inte de uppfattar en som så farlig. Jag vet inte.. Det var 
ju när Vitkaförbundet skulle ha årsmötet här uppe då förra året som det var skriverier i tidningarna om 
ondskan och allt det här då som spred sig i [stadens namn] -området och då tänkte jag ja, ja om jag är 
ond då är det ok (skratt), liksom om alla andra är bättre än mig då är det helt ok, då är det en jättebra 
värld vi lever i, så det är ok.127

 

Här anser jag att det finns en lucka i Jenkins teori där han undvikit att beskriva vad som 

händer när en människas identitetsprospekt förkastas men att människan då vid ett tillfälle 

som det ovan beskrivna inte tar till sig responsen och inte internaliserar den i sin identitet. 

Jenkins menar i sin teori att individerna med tiden till slut ändå implementerar de andras 

respons vare sig individerna är medvetna om det eller ej men vad som händer på kort sikt 

behandlar han inte. Jag kan, trots att jag kanske inte borde, utifrån mitt material och analysen 

av det endast uttala mig om de intervjuade neopaganernas religiösa identitet och vad som 

eventuellt händer med denna när responsen inte implementeras. Enligt min mening är detta ett 

typexempel när det kommer till informanternas religiösa identiteter, de nonchalerar helt 

sonika responsen, eller undviker den som beskrivits i föregående kapitel, vilket jag anser vara 

ett särskilt drag för just deras religiösa identitet. Jag anser inte att de när det gäller deras andra 

identiteter kan agera på ett liknande sätt och jag menar att detta kan bero på att vi i Sverige 

har en så pass etablerad religionsfrihet att det blivit acceptabelt att inte implementera 

responsen. Att neopaganerna lutar sig mot religionsfrihetslagen menar jag också kan ses som 
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ytterligare en strategi för att upprätthålla en neopagansk identitet i dagens Sverige. Dock anser 

jag att informanternas främsta möjlighet att kunna skapa och upprätthålla en för dem positiv 

religiös identitet finns i den egna gruppen, i den kollektiva neopaganska identiteten. 

 

 

Den kollektiva aspekten 
Då allting, och här innefattas även fenomen, måste sättas in i en kontext för att få mening 

innebär detta för min studie att de kollektiva religiösa identiteterna, vilka för övrigt enligt 

Jenkins alltid är hoptrasslade med de individuella, måste få utrymme i analysen. Såsom också 

den tidigare forskningen kring religiös identitet visat är det knepigt och det har för mig 

knappast varit möjligt att skilja mellan de individuella religiösa identiteterna och de 

kollektiva, framförallt då jag studerat neopaganismen som är en paraplybeteckning för olika 

religioner.  

Jag har tidigare i analysen ofta ställt de individuella identiteterna i förhållande till de 

andra neopaganerna vilka alla tillhör samma grupp. Denna självdefinierade grupp har i och 

med forskningen kring den blivit en kategori där inte alla men många av de självutnämnda 

neopaganerna samlats. De neopaganer jag intervjuat innefattas alla i denna kategori och är 

delvis orsak till hur gruppens identitet uppfattas. Liksom de kan befästa sina individuella 

religiösa identiteter i den kollektiva kan den kollektiva identiteten befästas i de individuella. 

Det som min studie framförallt har visat är att neopaganerna flitigt nyttjar möjligheten att få 

sina religiösa identiteter bekräftade i den kollektiva neopaganska identiteten genom att 

organisera sig i neopaganska förbund och på så sätt skapa ett kontaktnät. Stora delar av 

informanternas bekantskapskretsar utgörs av andra neopaganer, dock inte hos wiccanen, och 

detta ger de intervjuade neopaganerna stora möjligheter att bekräfta sina religiösa identiteter. 

Vikten av en kollektiv religiös identitet visar sig här liksom i Blågul islam? för de religiösa 

människorna vara obestridlig. Shamanens omgivning består till största del av religiösa 

människor men det är en påtaglig blandning av olika sorters religioner där såväl neopaganism 

som kristendom ryms. Den asatroendes omgivning består, enligt honom själv, nästan 

uteslutande av neopaganer vilket han säger delvis kan vara orsak till att allt han gör har en 

andlig aspekt. 

Shamanen är fortfarande medlem i Svenska Kyrkan och menar att han sökt sig till 

organisationer som intresserat honom och att han velat träffa likasinnade samt ta del av den 

kunskap som finns hos dels de olika organisationerna och dels hos de andra medlemmarna. I 
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och med sitt engagemang i olika grupper så sker en stor del av hans religiösa utövande 

tillsammans med andra. Gudinnedyrkaren är solitär i den bemärkelsen att hon till vardags är 

ensam med sin tro men hon säger sig gärna genomföra ritualer och ceremonier med andra och 

diskuterar ofta andlighet med sin man. Omkring hälften av människorna i druidens omgivning 

har en alternativ religiositet och då hennes arbete innebär möten med olika neopaganska 

livsåskådningar anser hon inte att hon behöver engagera sig i någon större utsträckning i 

någon organisation för att träffa likasinnade.  

 
Jag är solitär men jag gör gärna ceremonier tillsammans med människor. Det känns bättre när man är 
tillsammans med andra människor, man känner att man har en större gemenskap och sådana saker.128

 

Här ger gudinnedyrkaren tydligt uttryck för att organiserade neopaganer tillsammans 

gentemot varandra och gentemot den kollektiva identiteten upprätthåller de religiösa 

identiteterna genom bekräftelse i form av positiv respons. På sitt eget sätt uttrycker den 

asatroende en liknande tes i utdraget nedan. Han anser att det ger honom mer då han utövar 

sin religion med andra än då han är själv vilket har lett till att han är så pass engagerad. Han 

menar att engagemanget också delvis beror på att han sedan sin uppväxt är van vid att ha en 

stark social samvaro med en grupp människor vilka gemensamt har en stark och något 

annorlunda tro.  

 
För mig är det nästan lite mer så att jag gör det mer med andra än vad jag gör själv, jag tror liksom att 
det ger bättre möjligheter än när jag är själv. […] Därför att jag tror på gemenskap, därför att jag tror 
att tillsammans är man starkare, därför att tillsammans så utvecklar man, [ohörbart] till att utvecklas 
mera. Jag tror att vi behöver varandra för att stödja, för att hjälpa, för att utveckla, för att växa.129

 

Wiccanen uttryckte dock att det fanns en oro för att organisera sig då hon befarade att andra 

skulle försöka övertyga henne om att deras livsåskådning var mer sann än den hon utvecklat 

själv. Detta tyder på att informanten var medveten om att interaktion med andra skulle komma 

att påverka hennes identitet. Nu är hon organiserad och träffar andra neopaganer men 

framhåller att hon känner sig trygg i sin religiösa identitet samtidigt som hon är öppen inför 

andras åsikter och livsåskådningar. I övrigt uttrycker wiccanen en önskan om att tillsammans 

med andra kunna spendera mer tid och energi på sin religion än vad hon idag hinner med.   

Enligt mig kan neopaganernas individuella religiösa identiteter bekräftas i den 

kollektiva neopaganska identiteten vilken på samma sätt som alla andra former av identitet 

skapas och upprätthåll i den intersubjektiva sfären. Där anser jag att gruppen som organisation 
                                                 
128 Intervju med gudinnedyrkare den 27/9 2006 
129 Intervju med manlig asatroende den 24/10 2006 
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har bättre möjligheter än individen att få sin religiösa identitet ifrågasatt och efter det 

internalisera responsen. Jag hävdar att en samlad neopagansk kategori i dagens Sverige har en 

bra möjlighet att kunna upprätthålla en, enligt sig själv positiv, religiös identitet.   

 52



Slutdiskussion  
Jag har med en fenomenologisk forskningsansats studerat fem neopaganers upplevelser ifråga 

om hur de i dagens Sverige skapar och upprätthåller sina religiösa identiteter. I ljuset av 

Geertzs resonemang om religion som ett kulturellt system av meningsfulla symboler har jag 

beskrivit neopaganernas livsvärldar och med hjälp av Jenkins teori kring social identitet som 

förklaringsmodell har jag analyserat skapandet och upprätthållandet av informanternas 

religiösa identiteter. Efter analys av det insamlade materialet har jag kommit fram till att 

neopaganer endast har möjlighet att skapa och upprätthålla religiösa identiteter i och genom 

sin kollektiva neopaganska identitet då det i dagens samhälle ges ett större erkännande till 

organiserade grupper än till individer. De skapar och upprätthåller sina neopaganska 

identiteter genom att umgås med likasinnade och skapa identitetsprospekt utifrån vilken 

publik de vänder sig till. Dessa prospekt har visat sig i hög grad variera och kan ibland 

innebära att den religiösa identiteten knappast ens skymtas men också att identiteten ibland 

klart och tydligt markeras med diverse symboler, alla utmärkande neopaganska. Det är 

publikens förförståelse kring neopaganism som avgör vilken typ av identitetsprospekt som 

presenteras och detta har fått som konsekvens att neopaganerna blivit relativt anonyma i det 

offentliga då allmänheten saknar god förförståelse. Den möjlighet som idag finns att berättiga 

neopaganers individuella religiösa identiteter består i att åberopa religionsfrihetslagen enligt 

vilken alla har rätt till sin tro.    

 En inställning hos gemene man att religiöst engagemang skulle vara något 

betydelselöst är det största hindret då neopaganer ska skapa och upprätthålla sina religiösa 

identiteter genom att för de andra, de som inte är neopaganer, presentera sina prospekt. De 

andra har helt enkelt ingen möjlighet att säga varken bu eller bä då de saknar den nödvändiga 

kunskapen samtidigt som de i nuläget inte anser prospekten vara tillräckligt seriösa att ens 

ifrågasätta. De neopaganska informanterna får således fortsätta att skapa och upprätthålla sina 

religiösa identiteter i och genom den kollektiva neopaganska identiteten tills dess att de andra 

är redo att på ett seriöst sätt och med relevant kunskap ifrågasätta dem.      

 Ytterligare en sak som framkommit under arbetets gång är att religiösa identiteter för 

såväl de intervjuade neopaganerna som andra reflekterat religiösa människor skulle kunna 

klassas som en primär identitet. Detta då en religiös identitet för dessa människor utgör en 

fundamental värdegrund utifrån vilken de tolkar i princip hela sin omvärld. Det religiösa 

symbolsystemet är för reflekterat religiösa människor det främsta som ibland till och med har 

förkroppsligats för att bli mer kontinuerliga.   
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Att det kan vara svårt att utöva en neopagansk religion i dagens Sverige är kanske inget 

sensationellt fynd men att de religiösa identiteterna var så fundamentala hos informanterna att 

de skulle kunna klassas som primära identiteter, var för mig en ny insikt. Att arbeta med 

Jenkins identitetsteori i ljuset av Geertzs kulturresonemang har givit mig en enorm förståelse 

för det studerade fenomenet, neopaganernas religiösa identiteter och jag har insett vilken stor 

roll den kulturella kontexten har för identitetsskapandet, även om jag fortfarande är långt ifrån 

expert på området. Dialektiken på den intersubjektiva arenan, mellan det interna och det 

externa har i analysen i enlighet med Jenkins identitetsteori varit grundläggande för 

neopaganernas identitetsskapande. Det visade sig dock att det fanns en lucka i Jenkins teori 

där han inte behandlat vad som händer på kort sikt då ett identitetsprospekt förkastas men 

denna respons inte internaliseras. Uppsatsens resultat har visat sig vara helt i linje med den 

tidigare forskning, som varit relevant för detta arbete, där det visat sig vara svårt för 

neopaganer att lägga fram sina religiösa identiteter för människor som inte delar deras 

livsåskådning. Det har också visat sig i denna studie liksom i den tidigare forskningen att 

vikten av en likasinnad omgivning är väsentlig för att en religiös identitet ska kunna 

upprätthållas samt att dessa kollektiva religiösa identiteter är av stor betydelse för de religiösa 

individerna. 

En naturlig fortsättning på min studie vore att undersöka vilka förutsättningar en 

religiös kategori har i dagens svenska samhälle att skapa och upprätthålla en kollektiv religiös 

identitet. En annan tänkbar infallsvinkel vore att jämföra olika sociala identitetsteorier och att 

utöka det studerade materialet till att gälla flera olika religiösa grupper. Dessa olika grupper 

skulle kunna vara kopplade till såväl etablerade religioner som till andra nya religiösa grupper 

omkring vilka allmänhetens förförståelse är begränsad. Intressant vore också att undersöka 

hur människor med kristna identiteter skapar och upprätthåller dessa i ett protestantiskt 

samhälle, såsom Sverige och jämföra detta med kristna i ett samhälle där majoriteten upplever 

sig tillhöra en icke-kristen tradition. 

Listan kan göras lång på hur och vad som skulle kunna följa efter min uppsats och 

förhoppningsvis får allmänheten i framtiden tillgång till mer forskning kring neopaganer och 

religiösa identiteter. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att informanterna upplever dagens Sverige 

som ett samhälle genomsyrat av normer och värderingar vilka grundat sig i den luthersk-

kristna religiositet som i århundraden dominerade svenskarnas ethos. Jag anser att dessa 

protestantiska värdegrunder möjligtvis fortfarande har ett starkt grepp om människor därför 

att vi i detta land inte har en kollektiv nationell identitet som exempelvis fransmännen 
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uppvisar eller en kollektiv ideologisk identitet som Sovjetunionens medlemmar till synes 

hade. Det ena är möjligtvis inte bättre än det andra men det visar på olika kulturella system 

vars symboler ger mening till dess medlemmar. Enligt min åsikt är vårt gemensamma system i 

Sverige uppbyggt på samma kristna normer och värderingar kring medmänsklighet som 

ibland utgör ett hinder för att neopaganerna ska kunna utöva deras religiositet. Det största 

hindret kan kanske dock vara det som också ses som en av religionsfrihetens främsta 

fenomen, sekulariseringen.130 Då Svenska Kyrkan skiljdes från staten år 2000 kunde detta 

uppfattas som en positiv händelse av människor i landet som inte bekände sig till den 

lutherska kristendomen såväl de religiösa som de icke-konfessionella. Skilsmässan innebar att 

ingen nu i teorin mot sin vilja behövde påverkas av religion och religiositeten förklarades vara 

var mans sak. Jag anser att bristen på en massiv kollektiv identitet i dagens Sverige har gett 

upphov till ett stort antal kollektiva subidentiteter där bland annat religion har blivit en stor 

identitetsskapare. Dock tror jag inte att det bara handlar om religiösa influenser ifrån öst utan i 

stor grad även sekulära influenser ifrån väst. Musik, bilar och till och med MMORPG – 

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, står idag som grund för kollektiva 

identiteter och valmöjligheterna tycks bli fler och fler. Jag menar att kollektiva identiteter 

skapas och upprätthålls för att människor är i behov av dem och vill identifiera sig med andra. 

Vem vill väl inte bli bekräftad? 

Jag anser mig i analysen ha påvisat att vi i dagens Sverige inte är så privata med vår 

religiositet som vi kanske tror oss vara och att detta har fått negativa följder för de 

neopaganska individernas religiösa identiteter. Detta anser jag i sin tur påvisar behovet av 

kunskap kring religiösa människors livsvärldar, en kunskap som enligt mig bäst förmedlas 

inom det obligatoriska skolväsendet där utrymme för existentiella frågor finns och måste få 

finnas. Jag hoppas och tror att denna uppsats på något plan kan gynna en ökad debatt kring 

religiösa identiteter och livsvärldar i såväl skolan som samhället i stort. Förhoppningsvis kan 

detta arbete också i förlängningen bidra till ett ökat intresse för skapandet och 

upprätthållandet av religiösa identiteter. 

                                                 
130 Det finns flera olika definitioner av sekularisering där en av dem helt enkelt innebär att kyrka och 
myndigheter skiljs åt och inte längre i någon större utsträckning ska påverka varandra. En annan definition av 
begreppet handlar om en process där människor blivit mindre religiösa eller har kommit att utveckla en form av 
privatreligiositet. Jag använder mig här av dessa båda definitioner för att rama in den pågående 
religionsvetenskapliga diskussionen kring sekularisation och privatreligiositet.   
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