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ABSTRACT 

English 

This essay, “What space is there for alternative spirituality in the Church of Sweden?” has as its purpose 

to discover the discourse or discourses that is to be found regarding spirituality within the Church of 

Sweden. Also to analyse how the picture of spirituality is created within the Church of Sweden. This 

will be done through a qualitative reading of articles published during the years 2014–2015 with 

connection to the topic spirituality in the magazine Kyrkans tidning (The church’s newspaper). The 

material will be analysed using discourse theory with a social constructivism perspective. The result of 

the analysis points out three main discourses regarding spirituality within the Church of Sweden. The 

analysis also puts light on how the apparent antagonism affects the future of the congregation. This 

through comparing the essays result with other studies in the field. 

Keywords: Church of Sweden, Kyrkans tidning, spirituality, discourse theory, subjectivization theory. 

Svenska 

Denna uppsats, ”Vilket utrymme för nyandlighet finns inom Svenska kyrkan – En kvalitativ diskursiv 

läsning av debatten rörande nyandlighet i Kyrkans tidning”, har som syfte att synliggöra den eller de 

diskurser som är framträdande rörande nyandlighet inom Svenska kyrkan samt hur bilden av nyandlighet 

konstrueras av Svenska kyrkan. Detta görs genom en närläsning av artiklar vilka berör ämnet 

nyandlighet i Kyrkans tidning under åren 2014–2015. Materialet analyseras med en diskursteoretisk 

ansats utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet påvisar tre stycken framträdande 

diskurser rörande nyandlighet inom Svenska kyrkan. Analysen av materialet belyser även hur den 

antagonism, som uppsatsen hävdar råder inom den svensk-kyrkliga diskursen, påverkar Svenska kyrkans 

framtid som samfund. Detta genom jämförelse med annan forskning inom fältet.  

Nyckelord: Svenska kyrkan, Kyrkans tidning, nyandlighet, diskursteori, subjektiviseringsteorin.   
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

Nyandligheten1 vinner mark i det svenska samhället på den kristna kyrkans bekostnad påstår 

vissa forskare. Resultat och analyser av internationella studier som World Value Studies visar 

att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder (Norris & Inglehart, 2011) samtidigt 

är vi potentiellt världsledande i en andlig revolution. (Heelas, 2007). Svenska kyrkan, vilka 

har det största medlemsantalet av samfunden i Sverige, har tomma kyrkbänkar samtidigt som 

nyandliga begrepp och idéer florerar inom populärkulturen och media (Thurfjell, 2015). I 

Heelas och Woodheads The spiritual revolution (2005) testar de sin tes som påstår att life-as2 

vilket är den traditionella kyrkans förhållningsätt till religion ger vika för subjective-life3 

vilket erbjuds på den nyandliga marknaden. Svenska kyrkan är en missionerande kyrka. Men 

vad händer om ingen vill lyssna? Nyandliga element har på senare år dykt upp inom kyrkans 

verksamhet, såsom yoga och mindfulness (Svenska kyrkan, 2016). Debatten om nyandliga 

inslag i kyrkorummet och är kanske en väckarklocka för många att ett paradigmskifte är 

möjligt. Vad som inkluderas i det kristna rummet inom Svenska kyrkan är inte självskrivet. 

I Det Gudlösa folket (2015) argumenterar religionshistorikern David Thurfjell för att den 

kulturella genomslagskraft New age-fenomen har fått i väst är en av anledningarna till att 

svensken inte längre identifierar sig som religiös (Thurfjell, 2015: 139-142). Då framstår 

dessa fenomen, kristendom och nyandlighet, befinna sig i en konkurrenssituation där 

nyandligheten ligger i ledning. Men om Svenska kyrkan inkluderar nyandliga element i sin 

verksamhet, kan det betyda att det kan ske en vändning? Vilken innebörd ges begreppet 

nyandlighet i kontexten Svenska kyrkan? 

Teologen Lars Johansson på Örebro missionsskola säger i en informationsfilm till en 

distanskurs kallad ”Andlighetens återkomst” att ”Jag är övertygad om att här är avgörande 

frågor för kyrkans framtid, hur vi möter dagens sökande, dagens människor som vill 

förändring [sic]” (Johansson, 2014, www.youtube.se). Johansson lyfter denna fråga öppet och 

ser den andliga framfarten som en möjlighet och ett vägskäl för kyrkan i Sverige. Det är detta 

vägskäl som jag i den här uppsatsen kommer att undersöka. Med en diskursanalytisk ansats 

																																								 																					
1	Termen	förklaras	under	avsnitt	1.6.4	
2	Termen	förklaras	under	avsnitt	1.6.4	
3	Termen	förklaras	under	avsnitt	1.6.4	
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ämnar jag utföra en närläsning av utvalda artiklar i Svenska kyrkans ”branschtidning” 

Kyrkans tidning.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsens syfte är att synliggöra och analysera vilket utrymme nyandlighet och nyandliga 

uttryck har i Svenska kyrkan.  

För att besvara syftet ställer jag följande forskningsfrågor: 

1. Hur konstrueras bilden av nyandlighet inom Kyrkans tidning? 

2. På vilka villkor får nyandlighet utrymme i Kyrkans tidning? 

3. I vilken mån konkurrerar olika uppfattningar om nyandlighetens kompatibilitet med 

kristendomen? 

1.3 Avgränsningar 
Det finns givetvis oerhörda mängder material där nyandlighet behandlas inom kristen kontext. 

I den här uppsatsen gör jag ett nedslag i Kyrkans tidnings artiklar, ledare och debattinlägg 

under tidsperioden 2014–2015. Jag begränsar mig till denna period främst av två anledningar. 

Den första är att jag ämnar analysera vad som sägs om nyandlighet i den aktuella debatten. 

Vad som uttrycks om ett specifikt ämne är dynamiskt över tid, olika ståndpunkter kan vara 

mer framträdande vid olika perioder under historien. Då en diskurs enligt Laclau och Mouffe 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000: 99) aldrig stagnerar utan ständigt utmanas och omformas 

plus att flera stridande diskurser ofta samexisterar skulle uppsatsens omfång bli för stort för 

de ramar vilka satts upp för uppgiften. Vid vissa fall kan hållningen bli så etablerad att den 

inte längre ifrågasätts utan framstår som ”det naturliga” (Winther Jørgensen & Phillips: 32). 

Problemområdet för uppsatsen begränsar sig dock till dagens debattklimat. En annan 

anledning till att avgränsa materialet till just dessa år är att debatten till synes har blossat upp i 

samband med att svensk-kyrkliga församlingar har börjat inkludera nyandliga inslag i sin 

verksamhet såsom yogapass som en del i sitt hälso-och friskvårdsprogram4 eller 

mindfulnessövningar.  

Kyrkans tidning är Svenska kyrkans huvudsakliga egna röst i det mediala Sverige, vilket gör 

att jag finner den passande då den indirekt ska tala för de 6,3 miljoner svenskar som är 

medlemmar i samfundet. En annan möjlig avgränsning kunde varit att studera Svenska 

																																								 																					
4	På	svenska	kyrkans	hemsida	kan	man	läsa	om	verksamheten	som	bedrivs	i	bland	annat	Katrina	
kyrka.	https://www.svenskakyrkan.se/katarina/halsa-och-friskvard	



	

	

3	

kyrkans representation i form av krönikor och debattinlägg i mainstreammedia som Dagens 

nyheter och Aftonbladet. Jag finner dock mitt utvalda material som en bättre representant för 

den diskursiva kampen jag ämnar studera då den inomkyrkliga debatten framstår som mer 

levande och innehar ett större spektrum av positioneringar än vad som ”läcker igenom” eller 

presenteras i sekulär media. Även kommentarsfälten kopplade till artiklar i Kyrkans tidning är 

ett intressant område. Denna genre kan kallas ”sociala medier” och förhåller sig även den till, 

samt artikulerar egna, diskurser. Detta material inkluderas inte i undersökningen då Kyrkans 

tidning inte styr över vad som skrivs i forumen. Ansvarig utgivare styr inte innehållet i 

tidningen i en direkt mening men redaktören ansvarar för innehållet. Därför påstår jag att 

Kyrkans tidnings artiklar är mer talande för vad som kan sägas samt inte sägas inom Svenska 

kyrkan.  

1.4 Tidigare forskning 
En bredare litteratursökning på forskningsområdena nyandlighet, sekularisering, samtida 

religiositet och Svenska kyrkans samtida verksamhet erbjuder enorma kvantiteter av relevant 

forskning. De flesta forskare tangerar dock bara kopplingen mellan dessa områden. Jag 

kommer börja med att ge en bred bild av forskningsläget för att sedan mer ingående 

presentera den forskning som kopplar samman några eller samtliga av ovan nämnda fält.  

Flera forskare har identifierat att Sverige i relation till andra länder framstår som ett extremt 

sekulariserat samhälle. Däribland Pippa Norris och Ronald Inglehart som i The sacred and 

secular (2007) placerar Sverige och svenskarna i kategorin mest sekulariserade land och folk i 

världen utifrån sin analys av attitydundersökningen World Value Study. 

Sekulariseringsteoretikern Phil Zuckerman analyserar i flera vetenskapliga artiklar (e.g. 2009) 

dessa siffror och bakomliggande anledningar till den påstådda sekulariseringen. Denna 

forskning har ett värde för den här uppsatsen då det skapar en yttre ram, ett makroperspektiv 

för forskningsproblemet. Sekulariseringsteori är dock inte centralt för att besvara syftet med 

uppsatsen.  

Samtida nyandlighet i Sverige är ett inte så vitt utforskat fält utan har framförallt studerats av 

Liselotte Frisk i verk som Nyreligiositet i Sverige (1998), Den mediterande dalahästen (Frisk 

& Åkerbäck (2013). Frisk (1998) kartlägger den nyandliga arenan i Sverige och redogör från 

ett mesoperspektiv för vilka nyandliga aktiviteter som försiggår samt nutidshistoriska och 

samhälleliga aspekter av den organiserade nyandligheten. Alltså ett fokus på nyreligiösa eller 

nyandliga organisationers uppbyggnad, kärnverksamhet och relation det övriga samhället. I 

Den mediterande dalahästen (2013) kartlägger Frisk och Åkerbäck den religiösa arenan i 
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Dalarna, med ett visst fokus på nyandliga grupper men även kristna samfund inkluderas i 

studien. Dessa verk bidrar till uppsatsen med att kontextualisera den nyandliga arenan i 

Sverige. Denna samhälleliga och historiska kontextualisering av den svenska nyandligheten 

kommer till användning då jag för att analysera Kyrkans tidning i relation till dessa fenomen 

bör ha förståelse för vad det är de relaterar till. I internationella sammanhang har 

nyandlighetens roll i relation till religionen behandlats desto mer vilket jag kommer redogöra 

för med fokus på teorier rörande relationen kyrka och nyandlighet. 

Heelas och Woodhead (2005) benämner processen där majoritetsreligionen förlorar mark till 

nyandligheten för en subjektiviseringsprocess. Deras teori är att kyrkans förhållningssätt till 

religion inte är i samklang med samhällets övriga aspekter och bygger vidare på Taylors 

samhällsteori the subjective turn. Taylor identifierar det socio-kulturella västerländska 

fenomenet som i korta ordalag framställer individen med fokus på den individuella 

utvecklingen. Detta kontra den tidigare nationella eller gruppens gemensamma strävan mot 

bättring i något slag. Heelas och Woodheads (2005) teori är intressant att applicera även på 

svenska förhållanden. Med subjektiviseringsteorin (the subjectivization theory) ämnar Heelas 

och Woodhead (2005: 77ff) förklara den parallella rörelsen som sker i samhället där det både 

sker en ökad sekularisering samt sakralisering. De skriver: 

[T]he subjectivization thesis states that ’the massive subjective turn of modern culture’ 

favours and reinforces those (subjective-life) forms of sprituality which resource unique 

subjectivities and treat theam as a primary source of significance and undermines those 

(life-as) which do not. (Heelas & Woodhead, 2005: 78). 

Deras teori är med andra ord att den moderna kulturen, vilken har fokus på subjektiva 

upplevelser, är nyckeln till framgång för den nyandliga rörelsen och följaktligen att 

anledningen till att kyrkans deltagarantal minskar är kyrkans fokus på den utdaterade 

modellen life-as. 

Enligt antagandet att Svenska kyrkan likt den engelska motsvarigheten studerad av Heelas et 

al. (2005) framförallt inriktar sig på life-as-religion spår författarna att en ökad nedgång av 

religiositeten kommer att ske samt att aktivitet vilken kan beskrivas som nyandlighet kommer 

att fortsätta öka. En av de slutsatser Heelas et al. (2005) drar av applicerandet av sin tes i 

Kendalstudien är att de kyrkor eller samfund som lyckas attrahera de som söker unika 

subjektiva upplevelser kommer att klara nedgången bättre. (Heelas & Woodhead, 2005: 143). 
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Föreliggande studies resultat kommer att diskuteras i relationen till resultatet i den här 

uppsatsen. 

En svensk studie i Heelas och Woodheads fotspår är Kajsa Ahlstrands (red.) och Göran 

Gunners (red.) Guds närmaste stad? (2008), den så kallade Enköpingsstudien. Ahlstrand et al. 

kartlägger i likhet med Kendalprojektet svenskens religiösa mönster utifrån frågeställningen 

om det pågår en andlig revolution i det svenska religiösa landskapet. Heelas et al. (2005) 

sätter i The spiritual revolution (2005) upp ramarna för vad de anser utgör en andlig 

revolution. I korta ordalag kan man säga att en andlig revolution har ägt rum då nyandliga 

aktiviteter vilka kan identifieras som subjective-life-andlighet attraherar mer människor än de 

kyrkliga aktiviteterna kopplade till life-as-religion. I Enköpingsstudien undersöker bland 

annat religionssociologen Erika Willander (2008) om huruvida vi upplever en andlig 

revolution i Sverige idag. Hennes avgränsning för undersökningen är hälsobranschen i 

Enköping. Materialet är enligt Willander för litet för att definitivt kunna dra några slutsatser 

om huruvida Sverige genomgår en andlig revolution. Hon reflekterar dock över att Heelas och 

Woodheads tes om den individualiserade andligheten stämmer in väl på hennes material 

(Willander, 2008: sid: 273-274).  

Att det inom den nationella diskursen finns ett i överlag positivt förhållningsätt till nyandliga 

företeelser och en misstänksam eller rent negativ relation till begreppet religion framkommer i 

David Thurfjells Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen (2015). 

Samma tendens återkommer i Ann Af Buréns avhandling Living simultaneity – on religion 

among semi-secular swedes (2015). Dessa studier har insamlat empiri rörande svenskens 

religiositet och förhållande till religion som företeelse. Forskningen ramar också in 

problemområdet och ger en bakgrund till det material jag analyserar i den här uppsatsen.  

Religionsforskaren John A. Saliba har i en amerikansk kontext studerat kristna institutioners 

bemötanden och förhållningssätt till företeelser inom den vida termen New age. (Christian 

responses to the New age movement – A critical assessment, 1999). Saliba gör en systematisk 

genomgång av de största kristna inriktningarna och deras skilda förhållningssätt till New age5 

och rörelsens praktiker. Han identifierar i den evangeliska kristendomen ett antal spår som 

strider om hur kristendomen och den kristne individen bör förhålla sig till nyandliga fenomen. 

Saliba viger även ett kapitel om ”vägen framåt” för ett hälsosamt och främjande 

samtalsklimat mellan kyrkan och en ny andlighet som i Salibas ord ”[is] having an impact on 

																																								 																					
5	Betydelsen	av	termen	”new	age”	som	den	ämnas	förstås	i	uppsatsen	återges	i	avsnitt	1.6.4.	
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the lives of many people at the end of the second millenium” (Christian responses to the New 

age movement, 1999: Förord, ix). Den här uppsatsen har ett skilt syfte från Saliba som har en 

klar agenda att guida kristna institutioner och företrädare för kristendomen i hur de ska 

förhålla sig till New age-fenomen. Salibas (1999) verk är dock ett viktigt bidrag i detta avsnitt 

då den är det verk som mest uttryckligen behandlar frågan om kristna relationer med New age 

eller nyandlighet, om än väldigt generellt, som står att finna i forskningsläget.  

Dick Houtman, Stef Aupers och Paul Heelas behandlar relationen kristendom och New age i 

artikeln Christian religiosity and new age spirituality – A cross-cultural comparison (2007). I 

artikeln visar de på ett mönster av förandligande (original spiritualization) inom de teistiska 

världsreligionerna. De nämner till exempel pentakostala rörelsers uppsving i väst (Houtman et 

al., 2007: 177-178). Deras område skiljer sig från mitt då jag inte undersöker nya kristna 

rörelsers relation till nyandliga inslag. Mitt fokus är hur relationen mellan den gamla 

statskyrkan, Svenska kyrkan, och nyandliga element tar sig uttryck. Houtman et al. (2007) 

påvisar genom sin kvantitativa studie att kristendomen har inslag av vad som kan kallas New 

age-fenomen. 

Sociologen Meredith B. McGuire gör i verket Lived religion – Faith and practice in everyday 

life (2008) en historisk genomgång rörande de begreppsdefinitioner religionssociologin 

använder sig i studiet av samtida religion. McGuires begreppshistorisering av vad vi idag 

identifierar som religion ger en inblick i den diskursiva kampen som utfärdades rörande vad 

som är och inte är ”riktig religion” före och under reformationen i Europa och USA. 

(McGuire 2008: 19-45). Hennes historiska genomgång av förloppet bidrar med en viktig 

pusselbit för förståelsen av de bilder av religion och framförallt kristendom som vi idag tar för 

sanna. Det historiska perspektivet belyser ifall de grundläggande socialkonstruktivistiska 

frågorna om vad som anses vara kunskap och vad som är sant eller falskt, konstrueras i 

språket och genom sociala interaktioner. Samt att dessa teckens betydelse är är tillfälliga och 

inte har en inneboende innebörd (kontingents) (Bergström & Boréus 2012).  

En svensk forskare som behandlat relationen mellan protestantisk kristendom och mystik är 

religionsvetaren Jessica Moberg. I antologin Mystik och andlighet – kritiska perspektiv (2013) 

redogör hon för sitt fältarbete inom framförallt protestantisk-karismatiska kyrkor i 

Stockholmsområdet. Hon ifrågasätter bilden av att det skulle finnas motsättningar emellan 

protestantism och mystik. Mystik ska förstås som en individualiserad gudsrelation där den 

kroppsliga upplevelsen av gudomen är central. Moberg nyanserar bilden av motsättningen 
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mellan protestantism och mystiska, kroppsrelaterade upplevelser (Moberg, 2013: 58-76). 

Denna nyansering skapar en mer komplex men kanske mer korrekt bild av kontexten vilken 

uppsatsens material befinner sig i.  

1.5 Undersökningens material 
I det här avsnittet presenterar jag det material som kommer att analyseras i uppsatsen.   

1.5.1 Kyrkans tidning 

Kyrkans tidning är Svenska kyrkans egna tidning och är enligt redaktionens egna uppgifter 

Sveriges största kyrkliga tidning. Den ges ut sedan sedan 1984 med 46 nummer per år och 

nyligen lanserades även en internetutgåva. Målgruppen är framförallt Svenska kyrkans 

förtroendevalda och anställda. (www.kyrkanstidning.se). Pappersupplagan ligger på 35 700 

exemplar (ts.se). Värt att nämnas är att tidningen sannolikt läses av fler än upplagan visar då 

många församlingar står som prenumeranter och tidningen får genom det en större spridning.  

Trots dessa uppgifter kan givetvis inte en undersökning av tidningens artiklar, ledare och 

debattinlägg sägas representera Svenska kyrkans samlade diskurser i en specifik fråga. Men 

materialet kan indikera vissa mönster och ge en fingervisning om utrymmet som de olika 

diskurserna kämpar om. Ett annat tillvägagångsätt kunde ha varit att analysera vilka diskurser 

som står att finna i kyrkans toppskikt, till exempel analysera vad biskoparna har sagt eller 

skrivit i frågan om förhållningssätt till nyandlighet. Som uppsatsen ser ut nu exkluderas inte 

högt uppsatta personer inom Svenska kyrkan, har ärkebiskopen skrivit ett debattinlägg i 

Kyrkans tidning kommer även hennes inlägg givetvis inkluderas i analysen.  

1.6 Teori och begrepp 
I det här avsnittet kommer jag att presentera den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. 

Uppsatsens har en diskursteoretisk ansats som vilar på ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt. I slutet av avsnittet kommer jag även gå igenom de analysbegrepp jag 

använder från diskursanalytiska teoribildningen i analysen av materialet.  

1.6.1 Socialkonstruktivism 
Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet, vilken diskursteori vilar på, talar man om 

kopplingen mellan kunskap och sociala processer. Kunskap skapas i sociala interaktioner och 

i dessa skapas en bild av vad som är sant och falskt. Enligt socialkonstruktivismen existerar 

inte absolut kunskap utan är ständigt en förhandlingsfråga. Kunskap om vad som är sanning 

konstrueras således i språklig interaktion. Enligt den socialkonstruktivistiska utgångspunkten 

konstrueras vad nyandlighet är kontinuerligt av olika aktörer eller subjekt som på något sätt 
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förhåller sig till fenomenet. Därför erhåller den språkliga konstruktionen av fenomenet ett 

stort inflytande kring vad nyandlighet är, kan vara samt vad det inte är. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

1.6.2 Diskurs och det diskursiva fältet 

En utbredd förståelse av termen diskurs skriver Bergström et al. (2012) är i uttryck som 

’betygsdiskursen’ eller ’globaliseringsdiskursen’. Detta är dock ett förenklat användande av 

diskursbegreppet. Diskursen i den här uppsatsen kan förklaras som den totalitet där alla 

tecken och dess betydelse är sammankopplade och relaterar till varandra. En diskurs kan 

därför identifieras genom att den reducerar mångtydigheten hos ett tecken genom att fixera 

tecknets relation till andra tecken (Bergström & Boréus 2012: 356). Diskursen är som ett 

regelsystem som bekräftar viss kunskap som sann, varpå vissa ges auktoritet i deras 

uttalanden varpå annan kunskap marginaliseras eller anses falsk. Men en diskurs är även 

dynamisk eftersom dessa regelsystem kan ändras vilket bland annat är vad den 

diskursanalytiska metoden kan påvisa (Bergström & Boréus 2012: 358). De 

betydelsebildningar och tecken som en diskurs utesluter för att kunna skapa entydighet i 

diskursen försvinner ut i det diskursiva fältet. Det diskursiva fältet är i Winther Jørgensen och 

Phillips ord ”en reservoar av betydelsetillskrivningar som tecken har haft eller har i andra 

diskurser, men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet.” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 34). 

1.6.3 Diskursteori 

Diskursteori i den här uppsatsen utgår från den teori och metod Marianne Winther Jørgensen 

och Louise Phillips (2000) skapat i verket Diskursanalys som teori och metod. Diskursteori 

bygger på tankarna hos de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.  

I metodens angreppssätt förstås det sociala som en diskursiv konstruktion. Den diskursiva 

kampen strävar efter att fixera ord eller tecken och dess betydelses inom olika diskurser. Men 

på grund av teckens inneboende kontignens går detta aldrig att till fullo att uppnå, vilket i sin 

tur får sociala och samhälleliga konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Om till 

exempel utövandet av yoga exkluderas från den kristna diskursen skulle inte den kristna 

individens sociala praktik kunna inkludera yoga samtidigt som hon är kristen. Men då det sker 

en diskursiv kamp om vad som är kristet i relation till ett nyandligt fenomen som yoga öppnas 

dörren för dessa två tecken att kombineras i en diskurs. Således blir ’kristen’ en 

mästersignifikant och ’yoga’ blir en flytande signifikant i den kristna diskursen. På så sätt 
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formar vad som ryms inom en diskurs vad som också är möjligt att utföra i den sociala 

världen. Den diskursiva striden strävar ständigt efter att tillsluta en diskurs och uppnå 

hegemoni över andra diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Dessa begrepp samt 

ytterligare några centrala begrepp förklaras i punktform i nästa avsnitt. 

1.6.4 Centrala begrepp för analysen 
I det här avsnittet beskrivs centrala begrepp och termer som används i uppsatsen. Samtliga 

diskursanalytiska termers definitioner är hämtade från Texten som mening och makt 

(Bergström & Boréus 2012) samt ur Diskursanalys som teori och metod (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000). 

Analysbegrepp i diskursteori: 

• Tecken – Är ett begrepp för både innehåll och uttryck. Till exempel ordet ’hund’ som 

vi både kan se eller höra samt ha en förståelse för att det är ett fyrbent djur som 

skäller. Diskursanalysens fokus ligger på hur tecknet får sin betydelse, tecknens 

betydelsebildning.  

• Element – Är de tecken som inte slutgiltigt fått sin mening fixerad, de tecken som är 

mångtydiga. En diskurs försöker att göra element till moment, alltså fixerade eller från 

mångtydiga till entydiga. Men det är en process som aldrig blir tillsluten. 

• Flytande signifikant – Är de tecken som olika diskurser försöker ge innehåll på just 

sitt sätt. Skiljer sig från nodalpunkter genom att de inte innehar en lika central roll i 

diskursen utan är element som helt skulle kunna uteslutas ur en diskurs beroende på 

hur den konstrueras.  

• Moment – När ett element är fixerat i en diskurs. Kan återgå till att vara ett element då 

en artikulation utmanar fastlåsningen i diskursen. 

• Mästersignifikant – Inom en diskurs kan överordnade identiteter framträda. Till 

exempel ’lärare’ inom skoldiskursen erbjuder ett innehåll åt tecknet ’lärare’. Det sker 

genom att knyta ihop signifikanter i ekvivalenskedjor, som etablerar identiteten 

relationellt. Skol-diskursen skapar till exempel länkar mellan ’lärare’, ’elev’, 

’undervisning’, ’betyg’ och ’uppfostran’. 

• Nod eller nodalpunkt – Är de privilegierade tecken kring vilka en diskurs organiseras. 

Till exempel i diskursen om skolan är eleven en nodalpunkt. Alla skeenden i skolan 

relaterar till eleven i någon mån. De andra tecknen i diskursen sorteras efter deras 
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förhållande till noden. Det är genom detta sorterande som nodalpunktens betydelse 

fastslås. 

• Artikulation –  Varje diskursiv praktik som skapar en relation mellan elementen så att 

elementens identitet förändras. 

• Ekvivalenskedja – Genom att tecken länkas till andra tecken skapas en 

ekvivalenskedja. Tecknen kan ha en positiv eller negativ funktion.  

• Diskursordning – Winther Jørgensen et al. (2000: 134) rekommenderar 

diskursanalytikern att använda begreppet diskursordning för att sätta en ram för 

analysen. Diskursordningen betecknar det antal olika diskurser som befinner sig inom 

samma område och kämpar om att ge ett eget innehåll till de tecken diskurserna 

kämpar om. I uppsatsen är detta Kyrkans tidnings nyandlighetsdiskurser.  

• Antagonism – Antagonism är begreppet för den konflikt som uppstår när olika 

identiteter hindrar varandra. Olika identiteter innebär inte per automatik att de innehar 

ett antagonistiskt förhållande. En person kan inneha identiteterna läkare och svensk 

samtidigt. Men om den svenska lagen förbjuder personen att ge läkarvård till 

papperslösa uppstår ett antagonistiskt förhållande mellan identiteterna. Den svenska 

lagen vilken läkaren som svensk behöver följa hindrar personen att uppfylla den ed 

hen har svurit som identiteten läkare. Den ena diskursen försvårar den andra.  

• Hegemoni – Om hegemoni uppstår i en diskurs har de antagonistiska förhållandena 

upplösts och en diskurs är överordnad de andra. Den så kallade hegemoniska 

interventionen har tagit över fixeringen av elementen och lagts som ett lock över de 

antagonistiska diskurserna. 

• Interdiskursivitet – När det sker artikuleringar av olika diskurser inom och mellan 

olika diskursordningar. En blandning av olika typer av diskurstyper är ett tecken på att 

social förändring är möjlig. (Winter Jørgensen & Phillips, 2000: 77-78). 

Samtliga definitioner ovan är hämtade ur Bergström och Boréus (2012) samt ur Winther 

Jørgensen och Phillips (2000).  

Övriga termer som används i uppsatsen:  

• Life-as – Betonar en transcendent källa av betydelse och auktoritet under vilken 

individen lyder. Detta till priset av det personliga uttrycket, viljan eller behovet. 

(Heelas & Woodhead 2005).  
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• Subjective-life – Betoning på individens auktoritet i fråga om vad det heliga utgör och 

en kultivering av individens unika egna andliga utveckling. (Heelas & Woodhead 

2005). 

• Nyandlighet – Begreppet är både en ”insider” och ”outsider” term. Den används alltså 

både av till exempel forskare för att beskriva ett visst fenomen men kan också 

användas av utövare av oorganiserad religion för att beskriva sig själva (Hammer, 

2013: 108-109). I uppsatsen kommer begreppet användas i bägge betydelserna.  

• New age – New age är ett begrepp som inom forskningen i stor utsträckning kommit 

att ersättas av begreppet nyandlighet. Delvis på grund av en, av forskare iakttagen, 

ovilja hos individer att själva definiera sig som ”new age”. Dock är det ett ännu 

relativt vanligt förekommande begrepp för att ringa in de fenomen som utgör den 

oorganiserade religionen (Frisk & Åkerbäck, 2013). I uppsatsen förekommer new age 

framförallt som ett tecken vilket artikuleras i materialet.  

1.7 Metod 
Med avstamp i teorin presenterad i föregående avsnitt går jag i detta avsnitt igenom den 

metod som jag kommer använda mig av för att analysera materialet. 

1.7.1 Diskursanalys 

Som analysmetod har jag en diskursteoretisk ansats inom den socialkonstruktivistiska 

teoribildningen. Jag utgår från Laclau och Mouffe diskursteori som den beskrivs av Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips i metodboken Diskursanalys som teori och metod 

(2000) samt av Göran Bergström och Kristina Boréus (2012) metodbok Textens mening och 

makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. För att utföra analysen 

använder jag mig även av begrepp från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Diskursteori innehåller inga praktiska tillvägagångssätt för att utföra en analys utan 

författarna uppmanar den som ska använda metoden att utifrån de grundläggande teoretiska 

förutsättningarna skapa en skräddarsydd metod för det syfte som uppsatsen har (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000).  

Den diskursteoretiska ansatsen gör det möjligt för mig att se vilka handlingsutrymmen det 

finns för att inkludera eller exkludera nyandliga inslag inom Svenska kyrkans verksamhet. 

Istället för att till exempel enbart kartlägga vilka inslag det finns, såsom meditationsövningar 

eller yoga, kan den diskursteoretiska ingången berätta något om tendenser och förhållningssätt 

som får, eller inte får plats, med andra ord vad som kan sägas inom debatten.  
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I Foucaults syn på diskursen finns ett ständigt närvarande maktperspektiv. Han menar att 

skapandet av diskurser har som oundviklig konsekvens en kontroll av individer. Makt ska inte 

förstås som något vilket direkt används av individer mot andra individer utan uppstår i 

mellanmänskliga relationer och innebär att vissa får mer utrymme i handling och uttryck än 

andra. Detta kan sammantaget kallas utestängningsmekanismer. (Bergström & Boréus 2012: 

360-361).    

I uppsatsens analys samt diskussion kommer jag att sätta enkla citationstecken för de tecken 

och element vilka analysen fokuserar på. Till exempel: Tecknet ’yoga’ är ett moment inom 

den nyandliga diskursen. 

1.7.2 Undersökningens analyssteg 
Det första steget är att göra ett urval av materialet Kyrkans tidning. Där sorterar jag ut de 

texter vilka direkt eller indirekt berör ämnet nyandlighet. Därefter gör jag en närläsning av 

dessa texter för att identifiera om de faktiskt behandlar och bidrar till konstruktionen 

nyandlighet inom diskursen. Här behöver jag skilja ut tecken som är moment inom den 

kristna diskursen från nyandliga element. Detta är inte helt enkelt. Den förförståelse jag har 

om ämnet kan i viss utsträckning påverka sorteringen. Jag ämnar att använda mig av Heelas et 

al. (2005) teori6 som placerar life-as-praktiker i en kyrkokontext och subjective-life-praktiker 

i en nyandlig kontext. Därtill finns tecken som inte tydligt kan placeras inom någon av dessa 

kategorier eller passar in i båda. Dessa framstår då som flytande signifikanter. I nästa steg 

identifierar jag textens mästersignifikanter, nodalpunkter och flytande signifikanter. Varpå jag 

undersöker hur dessa centrala tecken länkas samman med andra kristna moment och/eller 

nyandliga element i ekvivalenskedjor. Beroende på hur elementen placeras i relation till noder 

och mästersignifikanter blottläggs diskursen/erna i materialet (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). 

  

																																								 																					
6	Beskriven	i	avsnittet	Tidigare	forskning	s.	4	samt	i	begreppsavsnittet	1.6.4.	
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De två graferna nedan visar en bild av hur analysens första steg går till: 

Figur 17 (Anders Ringborg, 2010)  

Figur 1 illustrerar en diskurs. Ovalen är 

diskursen med en nodalpunkt (NP) vilka x-en i fältet, momenten, är knutna till. De x som 

befinner sig utanför ovalen är element i det diskursiva fältet. Diskursen är en tillsluten 

hegemonisk diskurs där samtliga element inom diskursen är moment. 

Figur 28 (Ringborg, 2010). 

Figur 2 illustrerar vad som händer när element 

från det diskursiva fältet artikuleras inom diskursen. En ny diskurs konstrueras då 

nodalpunkten artikuleras med element från det diskursiva fältet och därmed tillskrivs en 

(delvis) ny mening för nodalpunkten. Vilket (delvis) förändrar nodalpunktens innebörd. Det 

finns nu två diskurser och antagonism har uppstått.  

1.7.3 Metoddiskussion 
Diskursanalys som metod har används flitigt i samhällsorienterat uppsatsskrivande de senaste 

tio åren. Metoden är dock något svårtillgänglig för läsaren då många nya begrepp och en viss 

teoretisk förförståelse krävs för att resultatet ska kännas tillgängligt och att läsaren ska kunna 

																																								 																					
7	Hämtad	från	http://andersforskar.blogspot.se/2010/05/termer-inom-diskursteori.html	
8	Hämtad	från	http://andersforskar.blogspot.se/2010/05/termer-inom-diskursteori.html)	
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verifiera resultatet. I den här uppsatsen har jag som mål att inkludera läsaren i så stor 

utsträckning som möjligt i analysprocessen och använda de diskursanalytiska verktygen på ett 

tydligt sätt.  

Ett problem med metoden, vilken bygger på den socialkonstruktivistiska teorin, är att jag i 

min forskning inte kan kliva utanför min egen kontext, vilket är idealt för att uppnå objektiva 

forskningsresultat. Min förförståelse kan således hindra mig för att se hur verkligheten är 

konstruerad. Därför bör de resultaten som framkommer ur diskursanalysen inte ses som 

objektiva sanningar utan behöver ses i ljuset av den kontext de befinner sig i. Diskursanalysen 

framträder trots detta försvårande inslag som en relativt avskalad metod för att blottlägga 

mönster i den språkliga praktiken och hur denna formar bilder av verkligheten. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000).  

1.8 Disposition 

Dispositionen i uppsatsen syftar till att skapa en transparens i hur analysen leder till de 

resultat som uppsatsen når. I Inledningskapitlet presenterar jag materialet Kyrkans tidning, de 

frågor jag ställer materialet och redogör för uppsatsens syfte. Den diskursanalytiska teorin och 

metoden som kommer användas i uppsatsen gås igenom med fokus på att definiera de 

diskursanalytiska begrepp uppsatsen använder och skapa förståelse för den ram som utgör 

uppsatsens analysområde. Teoriavsnittet föregår metodavsnittet för att lägga en grund för den 

teoretiska utgångspunkten vilket hjälper läsaren att förstå det metodiska tillvägagångssättet. 

En redogörelse över kunskapsläget sätter in uppsatsen i dess vetenskapliga kontext och syftar 

till att skapa förståelse för den kontext materialet befinner sig i samt förhåller sig till.  

Kapitel två, Resultat och analys, går systematiskt igenom materialet och analyserar det utifrån 

den diskursanalytiska metoden. Kapitlet inleds med en genomgång av de tecken som har en 

priviligierad position i materialet, detta för att hjälpa läsaren att navigera i analysen. Varje 

avsnitt avslutas med en kort sammanfattning av analysens resultat med syfte att förenkla 

analysens resultat för läsaren.  

Kapitel tre, Sammanfattning och diskussion, inleds med en sammanfattning av uppsatsens 

resultat och kopplar resultatet till de forskningsfrågor som ställdes i uppsatsens inledning. En 

diskussion förs mellan uppsatsens resultat och tidigare forsknings resultat, bland annat utifrån 

Heelas et al. (2005) teoribildning rörande kategorisering av religiositet och nyandlighet. 

Avslutningsvis ges förslag på uppslag för framtida forskning och en kritisk diskussion förs 

om validiteten i uppsatsens resultat.  
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2. RESULTAT OCH ANALYS 

2.1 Undersökningens centrala moment 

Kyrkans tidning har under åren 2014–2015 behandlat olika tecken som utifrån Heelas et al. 

(2005) subjective-life-begrepp kan identifieras som meningsbärande moment från den 

nyandliga diskursen. Dessa tecken är ’yoga’, ’new age’, ’zenbuddism’ och ’nyandlighet’. Det 

är dessa element som jag kommer att fokusera på i min analys. Då dessa element i materialet 

används inom en kristen diskurs blir de flytande signifikanter som potentiellt får en ny 

innebörd i Kyrkans tidnings diskurser.  

Tecknet ’new age’ nämns i tre artiklar, samtliga debattartiklar. Yoga nämns fem gånger i 

nyhetsrapportering, ledare och debattartiklar. Tecknet meditation nämns i 12 artiklar, ledare 

debattartiklar och nyhetsartiklar. Dock artikuleras tecknet bara ett fåtal gånger i samband med 

en nyandlig förståelse av tecknet. Det är endast dessa artiklar jag inkluderat i undersökningen. 

Även tecknet ’zenbuddism’ behandlas i en artikel. Zenbuddism är en egen religiös gren inom 

buddismen men förstås i artikeln som ett nyandligt inslag och behandlas därför i uppsatsen 

som ett sådant.  

Tecknen ’yoga’ och ’new age’ är element som plockas in från det diskursiva fältet in i 

Kyrkans tidning. Det är alltså begrepp som vanligtvis inte associeras med kristendom och 

deras betydelse är inte fixerad inom diskursen utan det finns utrymme för förhandling kring 

dessa teckens innebörd. Detta görs i de studerade artiklarna, uppsatsens material, genom att 

artikulera dessa element tillsammans med moment kring vilkas betydelse det råder större 

enighet om.  

2.2 Undersökningens nodalpunkter och mästersignifikanter 
Frekvent återkommande moment i den kristna diskursen är ’Jesus’ och ’Gud’, vilka är 

nodalpunkter i materialet. Det vill säga allt som artikuleras i materialet på något sätt relaterar 

till ’Jesus’ och ’Gud’. En nod får sin position genom att övriga moment i diskursen ständigt 

kommer tillbaka och relaterar till dem (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Men dessa 

nodalpunkter inom den kristna diskursen har betydelser också inom andra diskurser, som den 

nyandliga. När två olika diskurser använder samma begrepp blir de så kallade flytande 

signifikanter. Alltså beroende på vilka moment de kopplas samman med kan de få olika 

betydelser i olika diskurser. Genom att nyandliga element sammankopplas med dessa flytande 

signifikanter inom den kristna diskursen kan med andra ord betydelsen för nodalpunkterna 

ändras.  
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Utifrån life-as teorin kan även meningsbärande kristna moment identifieras i de studerade 

texterna. Life-as definieras av ett det finns en betoning på en transcendent källa av betydelse 

och auktoritet under vilken individen lyder. Framträdande mästersignifikanter i materialet är 

’kristen’ och ’präst’. ’Präst’ är det transcendentas representant och ’kristen’ är erkännandet av 

transcendensen. Beroende på hur dessa tecken sammankopplas med de nyandliga momenten 

konstrueras olika bilder av vad nyandlighet är enligt diskursen. Grundförutsättningarna för 

diskursanalysen enligt Laclau och Mouffes poststrukturalistiska synsätt9 är att inga betydelser 

är definitiva eller slutgiltiga, utan alla sanningar konstrueras eller reproduceras i den 

diskursiva praktiken. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Genom att analysera hur 

materialets mästersignifikanter sammanlänkas med de nyandliga momenten kan vi alltså börja 

skapa oss en uppfattning om hur bilden eller bilderna av nyandlighet konstrueras inom 

Kyrkans tidning.  

Andra moment som återkommer i diskursordningen är ’andlighet’, ’kroppslig’, ’kyrkan’, ’det 

erfarna’ och ’Hans Ande’. Genom att identifiera positivt och negativt formulerade 

ekvivalenskedjor utifrån de moment som artikuleras inom en diskurs framträder bilden av 

vilket utrymme nyandliga element ges inom diskursen. Detta i sin tur avspeglar sig i den 

sociala praktiken inom den sociala värld den diskursiva praktikens nodalpunkter artikulerar 

sina moment kring. Vad Michael Foucault, sedd som grundare av diskursbegreppet, menar att 

den sociala världen, handlingar och till exempel en institutions verksamhet hör samman med 

vad som är möjligt att säga inom den diskursiva praktiken. (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

2.3 Kyrkans tidnings diskursordning 
Jag har i analysen identifierat tre stycken diskurser vilka utgör diskursordningen rörande 

nyandlighet i Kyrkans tidning. Det går alltså inte att prata om en diskurs i Kyrkans tidning 

utan det är flera diskurser som kämpar om betydelsen för de tecken som texten producerat. En 

före detta hegemonisk diskurs kan anas vilket jag ämnar att visa i analysen, men i diskurserna 

i Kyrkans tidning förs en kamp genom framförandet av olika artikulationer kring hur Svenska 

kyrkan ska förhålla sig till de nyandliga elementen. I det här avsnittet kommer jag att 

analysera materialet utifrån de diskursteoretiska principerna.  

  

																																								 																					
9	Beskrivet	under	avsnitt	1.6.4.	
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2.3.1 Artikel nummer ett 
Den första artikeln, en ledare i Kyrkans tidning skriven av Jonas Lindberg (2015, 30 juli) 

innehåller tecknen ’yoga’, ’det erfarna’, ’kroppsliga’, ’egna erfarenheter’ och ’det upplevda’. 

Dessa tecken är utifrån Heelas et al. (2005) definition element inom den nyandliga diskursen 

då de är orienterade enligt subjective-life-modellen. Tecknen ’personligt upplevda’ och 

’kroppsliga’ är element vilka tidigare har stått i motsattsförhållande till kristna moment inom 

den svensk-kyrkliga mittfårans diskurs. Lindberg (2015, 30 juli) skriver: ”Det hör till det 

centrala i det reformatoriska arvet att ifrågasätta och reflektera, att inte låta det 

känslomässiga dra i väg oss ut i terra incognita … Därför har kyrkans mittfåra länge varit 

försiktig med det personligt upplevda och kroppsliga.” (Lindberg, 2015, 30 juli). Det framgår 

att skribenten uppmärksammar att subjective-life eller nyandligt orienterade element håller på 

att ta plats inom diskursen. Han skriver: ”Ett av de tydligaste dragen i den pågående religiösa 

förändringen är nämligen förskjutningen från det intellektuella till det känslomässiga och 

erfarna.” (Lindberg, 2015, 30 juli). Tecknen, element från det diskursiva fältet är ’det 

känslomässiga’ och ’erfarna’ vilka flyttar in från det diskursiva fältet och blir moment inom 

diskursen. I följande citat från artikeln sammankopplar han dessa tecken med den flytande 

signifikanten ’yoga’.  

Det starka intresset för yoga bland svenska kvinnor i dag ligger i linje med samma typ av 

sökande efter egna erfarenheter, men där fokus i det fallet snarare ligger på behovet av inre 

ro. (Lindberg, 2015, 30 juli). 

’Svenska kvinnor’ kopplas samman med ’yoga’, ’egna erfarenheter’ och ’inre ro’. ’Yoga’ och 

’egna erfarenheter’ är element som av skribenten plockas in i en positiv ekvivalenskedja med 

det kristna momentet ’inre ro’. Genom att artikulera dessa tecken inom Kyrkans tidning 

skapas en öppning för nyandliga inslag i den sociala praktiken. Lindbergs artikulation fixerar 

de nyandliga elementen med kristna moment. Det skapar en bild av nyandlighet som något 

möjligt att inkludera inom kristendomen. Men införandet av elementet ’yoga’ i den kristna 

diskursen förändrar inte genom denna artikulation innebörden av mästersignifikanten kristen. 

Yoga är uttryck för att söka inre ro vilket inte är problematiskt i den kristna kontexten.  

2.3.2 Artikel nummer två 
I en debattartikel I Kyrkans tidning den 27:e mars 2014 skriver Björn Helgesson:  

Jag har själv under mer än tjugo år mediterat under former som har sina rötter i kristen 

tradition men även i zenbuddistisk tradition[…]När präster provar saker jag själv känner mig 

tveksam inför, men går i kyrkan även när de är lediga, har egen själasörjare och lever i daglig 
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bön väljer jag att lita på dem. Låt oss inte vara för snabba att förkasta det vi finner 

främmande. Tänk om vi motarbetar den Gud som ständigt gör allting nytt. Mer tillit, mindre 

misstänkliggörande.” (Helgesson, 2014 27 mars).  

Här artikuleras tecknet ’meditation’, en flytande signifikant så att den fixeras i den kristna 

diskursen. Meditation har en innebörd i den kristna diskursen men här sker en förskjutning av 

den innebörden då kristen meditation sammanlänkas med zenbuddistisk. Både dessa har linjer 

dragna till mästersignifikanterna ’kristen’ och ’präst’. Tecknet ’zenbuddistisk’ räknar jag här 

som ett nyandligt element och tecknet plockas in från det diskursiva fältet och placeras i en 

ekvivalenskedja med momentet ’kristen tradition’. ’Meditation’, ’zenbuddistisk tradition’, och 

’kristen tradition’ länkas samman och ges tyngd av att det artikuleras med tecknen ’20 år’ och 

metaforen ’rötter’. Alltså något som pågått länge och är förankrat. 

Vidare skriver Helgesson att det finns dock ”saker” som han känner sig ”…tveksam inför”. 

Det framgår inte i texten uttryckligen vad det handlar om. Tecknet ’saker’ tolkar jag som 

handlingar vilka inte enligt skribenten normalt kopplas samman med andra kristna moment, 

potentiellt nyandliga praktiker. Med följande text formulerar han dock att det kan vägas upp 

av av kristna praktiker som att ”gå i kyrkan även när de [prästerna] är lediga, har en egen 

själasörjare och lever i daglig bön” (Helgesson, 2014 27 mars). Med andra ord kan en person 

som identifierar sig som kristen vara nyfiken och testa nyandliga praktiker om det balanseras 

av tydliga kristna identitetsmarkörer. Det nyandliga inslaget utgör bara en fara för den kristna 

identiteten om det inkräktar på andra diskursiva moment som för skribenten framställs som 

viktiga i den kristna diskursen. Skribenten skriver ”Låt oss inte vara för snabba att förkasta 

det vi finner främmande. Tänk om vi motarbetar den Gud som ständigt gör allting nytt.” 

(Helgesson, 2014 27 mars).  Nodalpunkten ’Gud’ fixeras med ’[den] som gör allting nytt’ och 

uppmaningen att inte för snabbt förkasta det främmande, varpå det skapas en öppning för att 

det nyandliga kan vara en del av Guds vilja. ’Guds vilja’ länkas då med det främmande i en 

försiktigt positiv ekvivalenskedja.  

Innebörden av mästersignifikanten ’kristen’ vidgas i artikulationen genom att den 

ekvivalenskedja som skapas med de nyandliga momenten. Ett utrymme för nyandliga 

moment skapas men med vissa föreskrifter som måste uppfyllas för att kedjan ska hålla. 

De två texterna analyserade ovan artikulerar de nyandliga elementen på liknande sätt. De 

behandlade texterna för fram en diskurs som jag i uppsatsen kommer benämna som den 

intresserade men försiktiga diskursen.  
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2.3.3 Artikel nummer tre  
I ett annat debattinlägg i Kyrkans tidning skriver Mattias Borén (2014, 13 april) att:  

Det är mycket oroväckande ifall hinduism och buddism, en helt främmande andlighet, 

vinner mark i Svenska kyrkan. För andlighet är precis vad det handlar om. Man kan inte 

frikoppla dessa riter från sitt ursprung. Man kan inte vara både kristen präst och 

yogalärare, då motsäger man sig själv och sin religiösa identitet. (Borén, 2014, 13 

april). 

När skribenten skriver ”dessa riter” åsyftar han på riter kopplade till nyandliga praktiker med 

rötter i hinduism eller buddhism. ’Dessa riter’ är alltså ett nyandligt element vilket Borén 

artikulerar i en kristen diskurs. Han kopplar ihop elementet med tecknen ’[sitt] ursprung’ och  

’främmande’. Dessa element länkas in i en negativ ekvivalenskedja med mästersignifikanten 

’kristen’. ’Kristen’ artikuleras i motsättning till den flytande signifikanten ’yoga-lärare’ vilka i 

Boréns text inte blir kompatibla. Yogalärare likställs med ’icke-kristen’ vilket omöjliggör en 

prästroll. ’Yogalärare’ länkas i en ekvivalenskedja som artikuleras med hjälp av tecknen 

’främmande’, ’andlighet’, ’sitt ursprung’ samt ’hinduism’ och ’buddism’. I artikulationen 

kring ’yogalärare’ inkluderar även skribenten tecknet ’andlighet’ sammankopplat med 

’främmande’, ’hinduism’ och ’buddism’. Denna artikulation av ’yogalärare’ skapar en distans 

mellan den kristna diskursen och de nyandliga elementen. De nyandliga elementen exkluderas 

ur den kristna diskursen.  

Bilden av nyandlighet konstrueras således som ett fenomen vilket står i direkt konflikt med 

den kristna diskursen. Nyandlighet, i texten representerat av den nyandliga elementet 

’yogalärare’ blir ett element som är lika icke-kompatibelt med kristendom som vilken annan 

religion som helst. I artikulationen finns inget utrymme för nyandliga element inom Svenska 

kyrkan utifrån de citat ur artikeln som presenterats. Den diskurs som artikuleras i texten 

benämner jag som anti-nyandlighets-diskursen. Anti-nyandlighets-diskursen strävar efter att 

reproducera en till synes tidigare hegemonisk diskurs inom kyrkan. Bilden av nyandlighet 

konstrueras som en fara för den Svenska kyrkans relation till dess mästersignifikanter som 

’kristen’ eller noden ’Gud’. De nyandliga elementen riskerar enligt diskursen att skapa nya 

artikulationer kring nodalpunkten. Inom anti-nyandlighets-diskursen finns inget utrymme för 

att inkludera nyandliga element i Svenska kyrkan.  
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2.3.4 Artikel nummer fyra 

I artikel nummer fyra konstrueras bilden av nyandlighet på liknande sätt som anti-

nyandlighets-diskursen. Följande är ett citat från en debattartikel författad av Sandra 

Antonsson publicerad i Kyrkans tidning: 

[…]den kristna tron bekänner sig till en Gud som antar kropp och person i Jesus 

Kristus, för att vi människor genom Honom ska kunna bli alltmer förvandlade till de 

unika personer vi från början var tänkta och skapade till (innan vi drogs in i 

syndafallet), är ju yogans mål det motsatta, att alltmer lösas upp från sin person till att 

slutligen bli ett i alltet, befrias från återfödelsens (re-inkarnationens) hjul, i vilket ens 

själ ses vandra kring mellan olika personer och även djur och växter. (Antonsson, 

2014, 13 februari). 

Det kristna momentet ’den kristna tron’ sorteras in under noden ’Gud’ och länkas samman 

med tecknen ’Jesus’, ’unika personer’, vi människor’. Utifrån dessa moment artikulerar 

skribenten bilden av nyandlighet genom att fixera tecknet ’yogans mål’. ’Yogans mål’ fixeras 

i diskursen som ”det motsatta” från de tecken som innan artikulerats utifrån noden ’Gud’. 

Tecken associerade med nyandlighet som ’re-inkarnation’ och ’ens själ ses vandra’ artikuleras 

som något vilket inte har någon plats i kristendomen. Intressant är dock att tecknet ’unika 

personer’ placeras i ekvivalenskedja med kristna moment. Idén att individen är unik vilket 

den kan förstå genom en ”förvandling” är enligt Heelas och Woodhead (2005) kopplat till en 

subjective-life hållning. Men här dyker den upp i en diskurs som jobbar mot att exkludera 

nyandliga element ur diskursen. 

Bilden av nyandlighet konstrueras inom denna diskurs som att de tecken som finns inom den 

nyandliga diskursen inte kan fixeras inom den kristna och förblir därför element i det 

diskursiva fältet. Vilket förstärks i det här citatet:  

[…] låta Hans Ande strömma över oss och våra kroppar, till läkedom, upprättelse, 

förvandling och liv. Detta är vad vi har möjlighet att göra inför Hans altare. Sorgligt 

då att vi där i stället väljer att böja oss och anropa hinduiska gudar med hjälp av 

stavelser som ’oum’. (Antonsson, 2014, 13 februari). 

Med de nyandliga elementen ’hinduiska gudar’ och ’stavelsen oum’ försöker skribenten inom 

diskursen fixera dem i motsattsförhållande till ’Hans Ande’, ’till läkedom’, ’upprättelse’, 

’förvandling och liv’. Detta genom att artikulera ett ekvivalensförhållande mellan 

nodalpunkten ’Hans Ande’ och dessa andra nämnda kristna moment. Intressant att 
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uppmärksamma är att dessa element från det diskursiva fältet ens artikuleras inom diskursen. 

Skribenten som är uppenbart kritisk till dessa element artikulerar dem ändock inom en diskurs 

vilket skapar möjligheter för andra att artikulera elementen så att de får andra betydelser. När 

element plockas in från det diskursiva fältet och artikuleras inom en diskurs för att skapa 

enighet finns även möjligheten för det motsatta att ske. Att elementen plockas upp av andra 

och re-artikuleras och en antagonistisk relation är ett faktum (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

2.3.5 Artikel nummer fem och sex 
En tredje diskurs som går att identifiera i materialet framträder i två debattinlägg av Rigmor 

Borg. De tecken hon försöker fixera i Kyrkans tidnings diskursordning är ’nyandlighet’ och 

’New age’. Hon skriver:  

Men vad vet vi om den domän som inte bär namn av en viss religion? En domän som, 

inte sällan slarvigt, sammanfattas i begreppen New Age eller Nyandligheten? Vad vet 

vi om den stor andliga längtan som idag får människor att söka sig till sammanhang av 

icke-kyrklig natur, men där sökandet och längtan tas på allvar? (Borg, 2014, 10 april).  

Här finns två flytande signifikanter, ’new age’ och ’nyandligheten’ vilka knyts samman med 

moment som ”andlig längtan” vilket är ett element i Kyrkans tidning. Skribentens artikulation 

sätts i ett antagonistiskt förhållande både till den anti-nyandlighets-diskursen och den 

intresserad men försiktiga diskursen. Hon sätter ’new age’ och ’nyandlig’ i en positiv 

ekvivalenskedja med kristna moment som ’sökande’ och ’andlig längtan’. Skribentens 

artikulation försöker fixera de nyandliga elementen på ett sätt som skiljer sig från de tidigare 

identifierade diskurserna. Vilka skribenten potentiellt tagit del av och nu ger sig in i den 

diskursiva kampen. I ett annat debattinlägg av Rigmor Borg publicerat i Kyrkans tidning 

skriver hon att:  

Sedan årtionden tillbaka har kyrkan bejakat dialogen med andra religioner. Vi har fått 

vara med och glädja oss över hur nya dörrar har öppnats och ny förståelse vuxit fram. 

Men vårt förhållande till ett andligt sökande alldeles utanför våra dörrar, ett sökande 

som inte upplevt sig godkänt av kyrkan och därför stannat utanför och tagit andra vägar, 

detta vårt förhållande är fortsatt nästan lika med noll. (Borg, 2014, 13 februari). 

Momentet ’kyrkan’ sätts här i en relation till elementet ’andra religioner’. Men vad som 

framkommer är att artikelförfattaren inte anser att ”andligt sökande [personer]” inkluderats av 

Svenska kyrkan, utan istället ignorerats. I diskursanalytiska termer har hon upplevt en 
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utestängningsmekanism som fått genomslag inom diskursordningen. Den hegemoniska 

interventionen har fixerat elementen så att det skribenten beskriver som nyandliga element har 

förpassats till det diskursiva fältet. Resultatet av detta är enligt skribenten en förlorad 

möjlighet att nå ut till ’andligt sökande’ individer vilka har ’tagit andra vägar’.  

Vidare skriver hon ”Vad händer nu? Har vi lärt av vår historia? Har vi lärt att inta en mer 

ödmjuk attityd till mångfalden i Guds verk?” (Borg, 2014, 13 februari). Här bygger hon på en 

diskurs som existerar inom Svenska kyrkan. Men använder den existerande diskursen med 

nodalpunkterna ’Gud’ och ’Jesus’ för att formulera en konkurrerande diskurs genom att 

konstruera en ekvivalenskedja mellan ’mångfalden i Guds verk’ och öppenheten för elementet 

’nyandlighet’, eller med hennes ord ”den nya tidens andlighet”. Det framgår i texten att 

skribenten upplever att hon strider mot en existerande diskurs, till exempel i citatet:  

Jag fick på märkliga vägar för mer än tio år sedan möta ’den nya tidens andlighet’ och 

lära känns många människor i dess sammanhang. Många, många lyfte fram just Jesus 

som den störste och viktigaste! Det är verkligen hög tid att vi tar det andliga sökandet i 

vår tid, på ett nytt sätt, på allvar. Kanske finns det i detta andliga skeende också något 

viktigt för en gammal trött kyrka. (Borg, 2014, 13 februari). 

Här sammanlänkas momentet ’kyrka’ med orden ”gammal trött” vilket visar att 

artikelförfattarens diskurs skiljer sig från anti-nyandlighets-diskursen och även från den 

intresserade men försiktiga diskursen vilken förvisso sammankopplar ’kyrka’ med ”inte alltid 

i samklang med sin samtid” (Lindberg, 2015, 30 juli) men inte heller framställer de nyandliga 

elementen som ett absolut svar på detta och har har en mer positiv syn på Svenska kyrkans 

förmåga. 

Borg lyfter i texten fram tecknet Jesus och artikulerar Jesus även som ett moment inom den 

nyandliga diskursen. Hon artikulerar alltså moment från den nyandliga diskursen i den 

kristna. Hon bekräftar den nyandliga diskursens fixering av den kristna nodalpunkten ’Jesus’ 

inom den kristna. En sammansmältning eller harmonisering sker. Den diskurs som artikuleras 

av Borg i dessa två artiklar benämner jag som den inkluderande diskursen. Utmärkande drag 

är att den konstruerar en bild av nyandlighet som en möjlighet för Svenska kyrkan att 

attrahera fler aktiva medlemmar och till skillnad från de tidigare identifierade diskurserna inte 

artikulerar de nyandliga elementen tillsammans med moment som är ett hot. Faran tillskriver 

hon snarare rädslan inför den andliga strävan hon ser omkring sig. Faran ligger i anti-

nyandlighets-diskursen och den utestängningsmekanism diskursen medför. Enligt Foucault 
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resulterar skapandet av diskurser i begräsningar för vissa och möjligheter för andra. Den 

antagonistiska relationen de behandlade diskurserna utgör är en kamp om vilka som får 

utrymme att utöva sin tro på sitt sätt och vilka som blir exkluderade. Vad som ses som rätt 

och fel. (Bergström & Boréus 2012: 361-362). 

2.3.6 Artikel nummer sju 
Undersökningens sista artikel är skriven av Karl-Henrik Wallerstein och publicerad i Kyrkans 

tidning 2015, 20 augusti. Artikeln behandlar inte nyandliga element explicit men artikeln har 

ändå en plats i undersökningen då den bidrar med en annan ingång till de nyandliga tecknen. 

Exemplifierat i citatet: 

Om inte prästen, diakonen eller pedagogen är from, vem är då kallad att vara from och 

religiös. Svensken, vare sig hon är sekulär, kristen, frikyrklig, muslim, från Afrika eller 

Norrtälje, jude eller New Age förtjänar en kyrka som är synlig, som de kan både känna 

igen, uppleva som tillgängliga och som framför allt älskar dem[…] (Wallerstein, 2015, 

20 augusti). 

 I artikeln nämns tecknet ’new age’ som en flytande signifikant som fixeras under 

mästersignifikanten ’svensken’. Den diskursiva praktiken som skribenten artikulerar 

jämställer ’new age’ med andra flytande signifikanter som ’afrikan’ eller ’jude’. Fokus i 

texten ligger på den kristna diskursen mästersignifikanter ’prästen’, ’diakonen’ och 

’pedagogens’ önskade förhållningssätt till dessa andra identiteter eller flytande signifikanter. 

Denna diskurs framställer ’new age’ som en identitet vilken kyrkan bör behandla i likhet med 

andra identiteter utifrån orden ’tillgänglig’, ’synliga’ och ’älskande’.  

I texten skapar skribenten en bild av ’new age’ både som något apart från kyrkan och 

samtidigt som en del av kyrkans missionsfält. Diskursens artikulation av elementet ’new age’ 

skapar en inkluderande bild av elementet där det plockas in från det diskursiva fältet och blir 

en del av en missionsdiskurs där kyrkans uppdrag är att inte exkludera några element i sin 

mission. Texten behandlar egentligen inte ’new age’ utan existerar inom en annan diskurs om 

prästen som troende eller inte. Jag anser inte att den tillför något till den diskursordning jag 

undersöker i uppsatsen.   
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3. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
Sammanfattning av undersökningens resultat 

Uppsatsens syfte var att synliggöra och analysera vilket utrymme nyandlighet och nyandliga 

uttryck har i Svenska kyrkan. Detta har jag undersökt genom att utföra en diskursteoretisk 

analys av Svenska Kyrkans branschtidning Kyrkans tidning. I denna har jag analyserat 

publicerade texter under åren 2014-2015 vilka berör centrala nyandliga element. 

De frågor jag ställde materialet för att besvara uppsatsens syfte var: 

1. Hur konstrueras bilden av nyandlighet inom Kyrkans tidning? 

2. På vilka villkor får nyandlighet utrymme i Kyrkans tidning? 

3. I vilken mån konkurrerar olika uppfattningar om nyandlighetens kompatibilitet med 

kristendomen? 

Analysens främsta resultat är att den visar att tre huvudsakliga diskurser går att urskilja i 
diskursordningen utifrån materialet som undersökts. Dessa är: 

• Anti-nyandlighets-diskursen 
• Den intresserade men försiktiga diskursen 
• Den inkluderande diskursen 

Dessa tre artikulerar nyandliga element som ’yoga’, ’new age’ och ’nyandlighet’ på icke 

förenliga sätt med diskursens nodalpunkt ’Gud’ och mästersignifikanten ’kristen’. Alltså 

konstrueras bilden inte på ett sätt inom diskursen Kyrkans tidning utan flera olika diskurser 

strider om hur dessa element ska artikuleras. Foucault kallar detta fenomen ett intradiskursivt 

beroendeförhållande (Bergström & Boréus, 2012: 362-363). 

I analysen  framkommer ett svar på forskningsfrågan: På vilka villkor får nyandlighet 

utrymme i Kyrkans tidning? Analysen av materialet visar att det finns ett visst utrymme för att 

artikulera nyandliga element i en ekvivalenskedja med kristna nodalpunkter som i den 

inkluderande diskursen. Men den diskursen utmanas av framförallt anti-nyandlighets 

diskursen vilken ämnar förpassa de nyandliga elementen till andra religioners diskurs eller 

artikulerar elementen som avgudadyrkan vilket inte är förenligt med mästersignifikanten 

’kristen’. Alltså sker det en diskursiv kamp om innebörden av de nyandliga momenten. Vad 

som är tydligt är att materialet oavsett hur elementen artikuleras, ”måste” förhålla sig till dem. 

Vilket innebär att de nyandliga momenten är en del av den kristna diskursen.  
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I och med det faktum att Svenska kyrkans inflytande i samhället minskar, både i form av makt 

och tomma kyrkbänkar så har den tidigare hegemoniska diskursen rubbats. Därav kanske den 

synliga instabiliteten, eller höga interdiskursivitet, i vad som kan sägas om nyandlighet. Den 

specifika diskursen om nyandlighet kan ses som en del av en större diskurs som handlar om 

kyrkans framtid.  

Materialet indikerar att anti-nyandlighets diskursen erhåller en särställning och framställs som 

normativ. Detta visas genom att de andra skribenterna i någon mån ständigt förhåller sig till 

denna diskurs.  

Diskussion om resultatets validitet 

En kvalitativ undersökning som denna kan aldrig göra några generella antaganden om ett så 

stort område som diskursen inom Svenska kyrkan angående ett specifikt ämne. Dock påvisar 

analysen av empirin i denna uppsats en relativt stor spännvidd i diskursordningen, en hög 

interdiskursivitet. Om ett större material skulle analyseras skulle sannolikt interdiskursiviteten 

öka och ledande diskurser skulle vara möjliga att belägga med större trovärdighet. Vad 

analysen av denna mängd material visar är dock inte desto mindre sant. Den diskursanalytiska 

metoden räcker för att på ett mindre material visa på att dessa diskurser existerar i Kyrkans 

tidning under åren 2014–2015. Elementen fixeras på olika sätt i relation till nodalpunkten 

samt mästersignifikanten inom diskurserna. Diskurserna står alltså i ett antagonistiskt 

förhållande sinsemellan. Vad detta får för konsekvenser inom den sociala praktiken kan inte 

denna uppsats svara på. Då skulle ett större material behöva analyseras samt en grundlig 

analys av den sociala praktiken inom institutionen Svenska kyrkan. För en sådan analys skulle 

möjligtvis Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) passa väl in då analys av den 

sociala praktiken är ett tydligt uttalat moment inom hans metodbygge (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). 

 En ytterligare intressant genre att analysera är de forum kopplade till artiklarna analyserade i 

den här uppsatsen. Inom den friare genren ”social media” kan potentiellt mer extrema 

diskurser artikuleras vilket i högre grad skulle indikera vilka diskurser som existerar inom 

undersökningsområdet.  
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En religionsdidaktisk användning av resultatet 

I detta avsnitt diskuteras hur denna uppsats resultat kan användas didaktiskt för att möta 

innehållet samt syftet formulerat för religionskunskapsundervisningen på gymnasiet (Gy11). 

Jag ämnar besvara två grundläggande allmändidaktiska frågor, ”vad?” och ”varför?” som lyfts 

fram av bland annat Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert i Undervisnings i teori och 

praktik – en introduktion i didaktik. Alltså vad ska undervisningen behandla, stoffet, samt 

varför ska detta stoff behandlas (Lindström & Pennlert, 2013:26-27).  

Ämnet religionskunskaps syfte inleds med orden ”Undervisningen i ämnet religionskunskap 

ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa.” (Gy11). 

Det perspektiv denna uppsats visar på utifrån socialkonstruktivistisk teori är att de kunskaper 

eller sanningar som existerar rörande till exempel den nyandliga livsåskådningen skapas 

genom sociala interaktioner och i form av till exempel text. Denna insikt om att vad som 

utgör en religion eller livsåskådning inte är fast utan ständigt konstrueras i tal och skrift möter 

syftet att ”bredda, fördjupa och utveckla” inte bara kunskaper om religion utan även hur 

religioner konstrueras än idag. I linje med den brittiska pedagogikforskaren Robert Jacksons 

tolkande religionsdidaktik är att förflytta sig mellan olika lager av religion, där den 

individuella utövaren är en nivå som kan bidra med förståelse för den mångfald som finns 

inom en religion ett fördelaktigt sätt att undvika generaliseringar inom 

religionskunskapsundervisningen. (Jackson, 1997). En didaktisk frågeställning kan vara: Är 

religionen en konstant, en statisk monolit, eller är religionen något dynamiskt som formas och 

omformas utifrån vilka som uttalar sig och och är framträdande religiösa ledare eller 

debattörer? Uppsatsens resultat kan belysa de dynamiska och komplexa aspekterna av vad vi 

ser som och vad vi anser att en religion är och inte är. Genom de exempel analyserade i 

uppsatsen visas att det inte är självklart vad till exempel kristendom är för något. Bör 

praktiserandet av yoga vara en av de utmärkande drag vi ser inom kristendomen idag? Det är 

en fråga som utifrån materialet kan diskuteras med eleverna för att skapa förståelse för den 

komplexitet samtida religion utgör. Vidare kan exemplet användas för att problematisera 

fördomar som florerar kring religiositet. Det blir alltså ett didaktiskt grepp eller verktyg för att 

visa hur våra bilder av religion kan vara ganska långt ifrån samt förenklade i relation till 

utövares levda religion.  
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Vidare fastställer Skolverket religionskunskapens syfte till att: ”Undervisningen ska ta sin 

utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar 

och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och 

leva i ett samhälle präglat av mångfald.” (GY11) 

För att gå bortom den ytliga mångfalden, det vill säga att vi har många olika religioner som 

samexisterar i vårt samhälle, utan även att det finns en mångfald inom religionerna kan 

uppsatsens analys fungera som ett beskrivande exempel på vad mångfald inom en religion 

kan innebära. Detta genom uppsatsens exempel som kanske ligger nära elevernas egna 

referensramar och därför tjänar sitt syfte bättre än att visa på kulturell diversitet inom kulturer 

i andra världsdelar eller historisk kulturell diversitet vilket kan synas främmande för eleven.  

Diskussion om studiens betydelse  

Om det är kyrkans framtid som står på spel kan enligt Heelas et al. (2005) den rörelse mot en 

kyrka som ser till individens upplevelse framstå som ”räddningen” för Svenska kyrkan i den 

sekulariserade staten. Inom den inkluderande diskursen är nyandliga uttryck i ekvivalenskedja 

med Jesus och Gud. I fixeringen av nyandliga uttryck i diskursen står den kristna diskursen 

inför ett möjligt paradigmskifte. Heelas et al. (2005) identifierar nästan uteslutande samtliga 

kyrkliga element som life-as och de nyandliga elementen som subjective-life. I den 

inkluderande diskursen stämmer inte deras antagande utan utrymme för subjective-life-

attityder till det gudomliga i den inomkyrkliga debatten som Kyrkans tidning utgör. Att det 

finns en strid om hur tecken ska definieras i en diskurs hävdar Fairclough är en indikation på 

att diskursen kan leda till social förändring, påverka den sociala praktiken i en ny riktning 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77). Vilket vi också kan se hända inom institutionen 

Svenska kyrkan då praktiker associerade med nyandlighet och personlig utveckling äger rum 

inom kyrkans verksamhet (www.kyrkanstidning.se). 

Enköpingsstudiens resultat visar att människorna i Enköping är ungefär lika benägna (eller 

ovilliga) att kalla sig religiösa som andliga. Detta alltså till trots att vid studiens utförande var 

83% medlemmar i det religiösa trossamfundet Svenska kyrkan (Bromander, 2008: 69-71). 

Den här uppsatsen studerar inte hur relationen mellan andlighet och religion artikuleras i den 

svensk-kyrkliga diskursen men resultatet visar ändå på att diskursen inte är tillsluten rörande 

den frågan. Tecknet ’yoga’ kan artikuleras i positiva termer som i den inkluderande diskursen 

där det kopplas samman med ”den nya tidens andlighet” men även som i anti-nyandlighets-

diskursen där de nyandliga elementen artikuleras att i motsattsförhållande till exempelvis 
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mästersignifikanten ’kristen’. Den sistnämnda diskursen skapar bilden av att det är något 

oförenligt mellan kristendom och andlighet. Men enköpingsborna verkar enligt Bromander 

(2008: 71) inte anse att det finns någon tydlig skiljelinje mellan dessa två termer. Något som 

dock problematiseras av Thurfjell (2015). I en begreppshistorisk genomgång av hur 

identiteten ’kristen’ har uppfattats och uppfattas av den ”postkristne svensken” ser Thurfjell 

ett mönster av ett främmandegörande från att identifiera sig som kristen. Vilket även gäller att 

identifiera sig som religiös då religion har blivit generaliserad kristendom (Thurfjell, 2015: 

40ff). I relation till min studie visar detta att det inte bara finns en svensk-kyrklig diskurs som 

reproduceras utan att det även sker en diskursiv kamp kring hur begreppen andlighet och i 

förlängningen nyandlighet ska förstås i relation till kristendom och religion. 

Den diskursiva kampen som utfärdas i Kyrkans tidnings debattartiklar och ledare är i linje 

med Salibas (1999) påstående att det protestantiska tillvägagångssättet för att bemöta New 

age är varierande och relativt insiktsfullt. I de uttalanden och texter som Saliba har studerat 

verkar det dock som att den kontext han studerar framförallt hamnar inom anti-nyandlighets-

diskursen. De nyandliga elementen artikuleras i i ekvivalenskedja med ’satanism’, ’anti-

kristna’ konspirationsteorier. Det finns även artikulationer vilka är något öppnare för 

nyandliga element som presenteras i Salibas material. Men i dem verkar new age-fenomenen 

inte utgöra en direkt fara, fast det är bra att se upp (Saliba, 1999: 89-91). Utifrån Salibas 

forskning kan slutsatsen dras att interdiskursiviteten inom Svenska kyrkan inte skapar en lika 

entydig bild av nyandlighet som den amerikanska protestantiska gjorde vid publiceringen av 

Salibas verk. Likaså med Heelas och Woodheads (2005) framstår utrymmet för vad 

nyandlighet är inom mainstream kyrkans diskurs vara bredare i Sverige jämfört med Kendal, 

Storbritannien.  

Analysen visar på att den anti-nyandliga bild många svenskar har av Svenska kyrkan 

(Thurfjell, 2015) inte helt stämmer överens med den diskursordning som faktiskt existerar 

inom samfundet. De diskurser som artikuleras i texterna ett; två; fem; sex och sju exkluderar 

inte nyandliga element i den kristna diskursen. Framförallt text fem och sex konstruerar en 

bild av nyandliga element i direkt sammankoppling med kristna moment och 

mästersignifikanten ’kristen’. Vilket även får Heelas och Woodheads (2005) teori att framstå 

som förenklad. I den svenska kontexten verkar inte uppdelningen mellan life-as och 

subjective-life, där kristna uteslutande befinner sig i en life-as relation till religionen. Vilket 

även bekräftas av Moberg (2013) som visar på en mer komplex relation mellan mystiska 

inslag och protestantism i sin studie. 
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McGuires (2008) begreppshistoriska genomgång rörande hur religionen, och framförallt den 

”riktiga” religionen har definierats, bidrar med ytterligare en aspekt till resultatet i den här 

uppsatsen. Hon påstår att det kroppsliga, nu sammankopplat i diskursen med nyandlighet, har 

varit en del av den kristna traditionen men att det har exkluderats, utestängts ur diskursen 

under reformationen. Uppsatsens resultat visar på att diskursen befinner sig på ett liknande 

ställe vilket McGuire beskriver i sin historiska genomgång ägde rum under reformationen. 

Hon skriver att en definitionsstrid om vad som är kristet eller religiöst beteende ägde rum 

under åren 1400-1700 v.t. Vidare fastställer hon att under historiens gång har individer aktivt 

utövat sin makt för att skapa dessa definitionsgränser för vad kristendom är genom att i 

Laclau och Mouffes termer tillsluta diskursen.  

McGuire (2008) lyfter en av de aspekter vilka tillslutits i diskursen, den om den kroppsliga 

religionen vilken vi ser vara en del av den diskursiva kampen i Kyrkans tidning. Anti-

nyandlighets-diskursen vill inte inkludera dessa element samtidigt som den inkluderande 

diskursen anser det essentiellt för Svenska kyrkans framtid. McGuire (2008) visar hur element 

idag förknippade med nyandlighet fyllde en central roll i lekmannens religiösa kristna 

utövande innan reformationen. Den diskurs som förs fram i den inkluderande diskursen tar 

således till synes upp en diskursiv kamp som utfördes i protestantismens barndom. Kanske är 

det som Thurfjell (2015) påstår i Det gudlösa folket att svenskarna i hög grad är kulturkristna. 

Denna kulturkristenhet som innebär ett inaktivt deltagande i Svenska kyrkan är ett resultat av 

den utestängningsmekanism mot vad som nu kallas nyandlighet. Frågan som står kvar att 

besvara är huruvida den inkluderande diskursen kommer vinna mark och om det innebär att 

Svenska kyrkan går in i subjektiviseringsprocessen, samt vilka konsekvenser, positiva eller 

negativa, detta får för Svenska kyrkans framtid som samfund i Sverige.  
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