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Abstract 
 
Author: Sofia Knutsson 
 
Title: Life as a heathen: Pagan movements and historical inspiration in contemporary 
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This essay presents the result of a quantitative study made among contemporary pagans 
in Sweden. The study, which is based on an Internet survey, examines which types of 
pagan practices that are most common and what kind of troubles pagan faith could 
cause in the practitioners daily life. The study also examines whether the historical 
tradition and the archaeological facts behind a contemporary pagan movement serves as 
a pattern or an inspiration for the practitioners way of leading their lives or performing 
rituals. It also examines the correlation between the participants sex and their pagan 
tradition.  
 
The study shows that a vast majority of the 132 participants claimed to belong to an Old 
Norse tradition, but also believed in different beings of nature and nature religion. A 
majority of the participants viewed historical and archaeological facts with a connection 
to their faith more as an inspiration to their religious practices than actual religious 
rules. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion  

I min familj har det alltid funnits ett intresse för andlighet, och på senare tid just olika 

aspekter av nyandlighet. I samband med ett fördjupningsarbete inom religionskunskap 

under min utbildning som lärare i religionskunskap började jag intressera mig för 

neopaganism (se nyhedendom), och då främst i en keltisk kulturell kontext. Intresset 

växte och tankarna vandrade till de förkristna traditioner som funnits i Sverige med 

omnejd, och jag började titta på hur nordisk (ny)hedendom tar sig uttryck i dagens 

samhälle. Då hedendom (paganism) i sig ofta ses som en relativt ny tradition som främst 

vuxit fram under förra århundradet finns det ännu mycket att lära om olika inriktningar 

och sätt att utföra ritualer och ceremonier. Att världens tidigare avmystifiering har gjort 

att allt fler numera söker sig till någon form av religiositet är en teori jag tagit fasta då 

jag själv kan identifiera mig med denna tanke, och jag undrar om det faktiskt inte är så 

att många känner ett behov av att uppleva lite mystik och magi i en annars så rationell 

och vetenskapsstyrd värld. Var är då ett bättre ställe att leta efter mystik och uråldrig 

kunskap om världen än i gamla hedniska traditioner?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning har varit att göra en mindre kartläggning av de olika 

former av paganism som utövas i Sverige, vilka utövarna är (kön, ålder, område i 

Sverige etc.), om man som utövare upplever utmaningar kopplat till sitt utövande, samt 

huruvida man väljer att efterlikna den historiska tradition som ligger till grund för sin 

tro eller ej. En annan viktig aspekt av arbetet med denna uppsats har varit att upplysa 

om den stora diversitet som finns inom paraplybetäckningen ”paganism” (se hedendom) 

och peka på problematiken med dessa begrepp då både tro och utövande kan skilja sig 

otroligt mycket åt från en tradition till ena annan. Syftet är dock inte att gå djupare in på 

de olika traditionernas mening och trosföreställningar, utan enbart att ge en översikt för 

en som är novis i ämnet. Uppsatsen har inte heller som syfte att behandla någon form av 

koppling mellan asatro och högerextremism.  
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1.3 Tidigare forskning 

Det intressanta med de vetenskapliga studier som gjorts av paganism i Sverige är att det 

än idag inte finns några siffror på antalet utövare eller att det inte heller gjorts någon 

större undersökning vad gäller vilka typer av paganism som praktiseras och efterlevs i 

Sverige.1 Religionshistorikern Fredrik Gregorius som är bland de ledande inom studiet 

av paganism i Sverige uppskattar dock att antalet paganister inte överskrider tusen.2 I 

sin forskning har Gregorius framför allt lagt vikt vid de som tillskriver sig till någon 

form av Asatro eller Forn Sed. Hans arbete Modern Asatro (2008) har väckt många 

upprörda röster hos hedningar idag då hans arbete fokuserat mycket på att granska de 

olika samfundens och organisationernas ledning och medlemsantal och inte lagt så stor 

vikt vid hur asatroende idag faktiskt utövar sin religion. Detta skapar svårigheter för den 

som vill nå kunskap om hur man som utövare av nordisk forn sed eller asatro lever, då 

det material som finns tillgängligt inte fokuserar på dessa ting.  Trots att vissa av 

Sveriges paganister riktar skarp kritik mot Gregorius så är hans arbeten essentiella för 

den som önskar bedriva forskning om asatro i Sverige, vilket gör att hans arbeten varit 

nödvändiga i denna uppsats.  

 

Andra böcker som ger en god bild av paganism och esotericism i Sverige och 

Skandinavien är religionsvetarna Henrik Bogdans och Olav Hammers antologi Western 

Esotericism in Scandinavia som innehåller forskning av bl. a. Kennet Granholm, Kjell 

Lekeby, Liselott Frisk m.fl. Ett annat exempel på litteratur som också ser till paganism i 

övriga Europa är Contemporary pagan and native faith movements in Europe av 

antropologen Kathryn Rountree. Förutom dessa böcker har diverse artiklar och 

uppsatser i ämnet också varit till hjälp för att förstå hur hedendom tar sig uttryck i 

västvärlden.   

 

Då neoshamanism eller enbart shamanism kan ses som en form av paganism är även 

mastersuppsatsen av Frederika Wennermo A Search for the Sacred - Contemporary 

shamanism in the north of Norway and Sweden viktig för den som önskar fördjupa sig i 

den samiska kulturen och/eller olika typer av shamanism och dess utövares syn på bl. a. 

världen, livet och hur man på bästa sätt kan ta till vara på och värna om natur och miljö. 
                                                
1 Gregorius, Fredrik. ’Paganism in Sweden’. Western Esotericism in Scandinavia (red. Bogdan, Henrik; 
Hammer, Olav) s. 380-389, 2016. s. 385 

2 Gregorius (2016) s. 385 
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Wennermo studerade vid Uppsala universitets teologiska faktultet där hon läste 

mastersprogrammet ”Religion i fred och konflikt”. Tyvärr har mycket information om 

den shamanism som finns inom den samiska kulturen gått förlorad p.g.a. de omfattande 

räder som gjorts. Bland annat många av de trolltrummor som schamaner använde sig av 

samlades in och brändes, vilket gör att det finns i dagsläget bara ett fåtal kvar på landets 

museer.3  

 

För att få ett bredare spektrum av hur paganism uttrycker sig i övriga västvärlden så har 

även studier av religionsvetaren Gwendolyn Reece tagits i beaktande. Hennes forskning 

om vad som brukar benämnas nutida paganism (contemporary paganism) i 

Nordamerika för fram många intressanta uppgifter om hur det är att leva som paganist i 

USA idag. Bland annat visar hennes forskning på att många som har en paganistisk tro 

och livsstil upplever svårigheter vad gäller sina barns skolgång, och kritiken riktas då 

främst mot religionsundervisningen som på den del håll i landet är uteslutande kristen.4 

Forskning av religionspsykologen Adam Anczyk och religionsvetaren Matouš Vencálek 

visar annan intressant information om vilka människor det är som söker sig till olika 

former av paganism i USA. Enligt deras resultat är det främst är kvinnor i 35 - 40-

årsåldern med någon form av högre utbildning. Paganister i allmänhet i USA verkar 

dessutom i stor utsträckning vara människor som gärna förkovrar sig genom läsning.5 

Religionsvetaren Graham Harvey har bidragit med ett kapitel i textboken Religions in 

the Modern World – Traditions and Transformations (Edit: Woodhead, Partridge and 

Kawanami) som behandlar många olika inriktningar inom paganism och ger en god 

översikt av den mångfald traditioner som existerar inom begreppet. Harvey inte bara 

introducerar läsaren för begreppet paganism, utan gör även nedslag i vissa utvalda 

traditioner som behandlas mer ingående, exempelvis Wicca, keltisk druidism, eco-

paganism, nordisk sejd m.m. Han ger också typexempel på hur ritualer och ceremonier 

kan se ut och hur dagens paganism interageras i det moderna samhället.6  

                                                
3 Hammer, Olav, På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?, [Ny utg.], Dejavu, Stockholm, 

2010. s. 118 
      4 Reece, Gwendolyn. Impediments to Practice in Contemporary Paganism. [The Pomegranate 16.2 
(2014) 150-177] s. 157 
      5 Anczyk, Adam; Vencálek, Matouš. Coming Home to Paganism: Theory of Religious Conversion or 
a Theological Principle? Studia Religiologica 46 (3) 2013, s. 161–171. s. 168 

6 Harvey, Graham. ‘Paganism’, Woodhead, Linda, Partridge, Christopher Hugh & Kawanami, 
Hiroko (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, Third edition, Routledge, 
Abingdon, Oxon, 2016. s. 345-367 
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Religionsvetaren Åsa Trulssons avhandling Cultivating the sacred - Ritual Creativity 

and Practice among Women in Contemporary Europe tillför även ett genusperspektiv 

till forskning inom paganism i Europa. Avhandlingen ger en bra inblick i hur just 

kvinnor utövar olika typer av paganism, samt skapar egna tolkningar och grundar nya 

sällskap. Trulsson nämner bl.a. The Sisterhood of Avalon där det finns en tydlig form 

av gudinnedyrkan som tagit inspiration från olika keltiska legender som har koppling 

till landskapet kring Glastonbury där sällskapet startades. Det bedrivs även utbildningar 

för medlemmar som vill ägna sig åt Gudinnan helhjärtat och bli en prästinna av 

Avalon.7  

 

1.4 Frågeställning 

Denna uppsats frågeställning består av tre mindre frågeställningar som är tänkta att 

bringa klarhet i hur hedendom uttrycks i Sverige och hur man som utövare ser på sin 

tro. De tre frågeställningarna lyder:  

 

- Vilka inriktningar inom hedendom är vanligast i Sverige?  

- Vilka utmaningar och svårigheter kan hedningar uppleva kopplat till sin tro? 

- Spelar den historiska traditionen och arkeologiska fakta någon roll gällande hur 

hedningar väljer att utöva sin tro?  

 

Anledningen till att jag valt just dessa tre frågeställningar är för att kunna jämföra mina 

studier med de som gjorts om hedniskt utövande i USA och Europa där antalet utövare 

och typ utav tradition var väldigt olika och inte samlades kring någon enhetlig tradition 

(om man bortser från den keltiska traditionen och tron hos Amerikas urinvånare). 

Eftersom det i Norden finns en väldigt tydlig historisk tradition kopplat till den 

förkristna asatron fann jag det intressant att undersöka huruvida det finns en mer 

enhetlig paganistisk tradition här än i andra delar av västvärlden. Som lärarstudent i 

både historia och religion kändes det även relevant att se till neopaganismens koppling 

till den historiska traditionen, och undersöka huruvida dagens paganister tar hänsyn till 

                                                
7 Trulsson, Åsa, Cultivating the sacred: ritual creativity and practice among women in contemporay 

Europe, Department of History and Anthroplogy of Religions, Lund University, Diss. Lund : Lunds 
universitet, 2010, Lund, 2010 
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historiska och arkeologiska fakta eller ser det mer som inspiration (vilket är fallet i 

många andra delar av västvärlden).8 

 

1.5 Material  

Det empiriska material som använts i uppsatsen är huvudsakligen en sammanställning 

av resultatet från en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät som skickats ut 

till medlemmar i samfund och organisationer med någon form av paganistisk inriktning 

eller tradition. Materialet är alltså inte baserat på någon annan forskares tidigare resultat. 

Enkäten skickades ut till fyra samfund och organisationer i Sverige som bedriver någon 

form av paganistisk aktivitet eller tillskriver sig en paganistisk tro eller tradition. Dessa 

organisationer är Samfundet Forn Sed Sverige, Samfälligheten för Nordisk Sed, Pagan 

Federation International Sweden, och Nordiska Asa-samfundet. Enkäten har även delats 

i Facebookgruppen ”Skandinavisk Hedendom (öppen grupp)”. Risken är att en person 

som har medlemskap i två av dessa ovanstående föreningar kan ha besvarat enkäten två 

gånger.  

 

1.6 Metod  

I denna undersökning har jag använt mig utav en webbenkät som mejlats ut till samfund 

och organisationer med någon form av hedisk tro och/eller tradition, samt till vänner 

och bekanta som jag vet ägnar sig åt någon form av paganistiskt utövande. Enkäten har 

även delats i en grupp på Facebook med tydlig paganistisk profil.  

 

Risken med att genomföra en webbenkät är att de potentiella respondenter som inte har 

någon internetvana faller bort och tyvärr inte nås av undersökningen.9 Sociologen Jan 

Trost och skogsekonomen Oscar Hultåker nämner flera nackdelar med webbenkäter i 

sin bok Enkätboken. En utav nackdelarna kan vara att avsaknaden av bra register över 

möjliga respondenter gör det svårare att nå ut till rätt målgrupp.10 För att försöka 

undvika detta har jag bett de samfund och organisationer som enkäten skickats till att 

sprida den bland sina medlemmar för att på så vis i alla fall kunna sprida 

undersökningen hos en passande målgrupp. Ett annat, om visserligen mindre, problem 
                                                

8 Trulsson (2010) s. 184 
9 Lantz, Björn, Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och typiska problem, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. s. 49-50 
10 Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 5., [moderniserade och rev.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund: 2016. s. 136 
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är att respondenten inte får en lika bra uppfattning om hur lång enkäten är om den görs 

via internet än om den hade skickats hem i pappersform via posten. Detta gör att 

respondenten kan dra sig för att besvara enkäten.11 Detta problem har jag försökt 

åtgärda genom att uttryckligen skriva i introduktionen av enkäten hur lång tid enkäten 

beräknas ta att genomföra. Vid interaktiva webbenkäter förutsätts det att respondenten 

har tillgång till bra internetuppkoppling, annars kanske inte hemsidan och de interaktiva 

finesserna hänger med i svängarna.12 Denna enkät är därför inte interaktiv, utan väldigt 

enkelt utformad utan mer avancerade tekniska finesser som riskerar att krångla till det 

för respondenterna.  

 

Det hade varit fördelaktigt att kunna skicka ut enkäten via post, men på grund av 

tidsbrist och brist på tillgång till kontaktuppgifter (och även namn) för de personer som 

ägnar sig åt någon form av paganistiskt utövande så ansåg jag att en webbenkät vore 

smidigast att genomföra. Ytterligare en fördel med en webbenkät är att deltagarna 

förblir anonyma, vilket kan göra att de blir mer benägna till att genomföra enkäten. 

Docenten i ekonomisk analys Björn Lantz menar att det också hade varit fördelaktigt att 

göra en pilotstudie innan den huvudsakliga enkäten skickades ut,13 men detta fick tyvärr 

väljas bort, även det på grund av tidsbrist. Kan hända att ämnesområdet och 

undersökningen är aningens stor för en uppsats på grundnivå, men trots detta ansåg jag 

att en enkätstudie var det enklaste sättet att undersöka diversitet och spridning inom 

paganism i Sverige idag. Det är tack vare dagens teknik och sociala medier lätt att nå 

människor som har ett visst intresse, en viss tro, en viss livsstil m.m. och därför tycktes 

en webbenkät vara det smidigaste alternativet för att nå ut till så många som möjligt på 

kort tid.  

 

I utformandet av enkäten har jag utgått ifrån de fem punkter om formulering av frågor 

och svarsalternativ som Björn Lantz anger i sin bok Den statistiska undersökningen.14  

 

- Man ska ställa klara och tydliga frågor. Det gäller att anpassa språket till den 

målgrupp enkäten är tänkt att fånga in. Det är bäst att undvika fackuttryck och 

                                                
11 Trost & Hultåker (2016) s. 141 
12 Trost & Hultåker (2016) s. 143 
13 Lantz (2011) s. 49 
14 Lantz. (2011) s. 48 
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att ha flera frågor i samma fråga, vilket leder till att respondenten inte vet vad de 

faktiskt svarar på.  

- Man ska inte ställa ledande frågor. Frågorna bör vara neutralt formulerade, och 

man bör undvika användning av värdeladdade ord. 

- Man bör undvika känsliga frågor och frågor av prestigekaraktär. Personliga 

frågor som rör illegal verksamhet, sex eller alkohol. Sådana frågor kan ibland 

orsaka både validitets- och reliabilitetsproblem. När det gäller frågor kopplat till 

prestige kan respondenterna svara felaktigt om något av alternativen exempelvis 

anses vara socialt finare.  

- Dina svarsalternativ bör vara heltäckande och ömsesidigt uteslutande. Det gäller 

därför att få med alla möjliga svarsalternativ på en fråga utan att flera 

svarsalternativ täcker in samma svar.  

- Man måste tänka igenom svarsalternativens variabelskala. Fundera över vilken 

typ av skala du vill använda i dina svarsalternativ, ex. nominalskala (svar som 

”ja” och ”nej”), en ordinalskala (svar som ”sällan”, ”aldrig” eller ”ofta”), eller 

en kvotskala (respondenten anger själv hur många gånger hen utnyttjat en viss 

produkt etc.)15 

 

I enkäten har jag strävat efter att ha så heltäckande svarsalternativ som möjligt och det 

har i vissa frågor funnits möjlighet att markera flera svarsalternativ, samt att skriva en 

kommentar. Dessa kommentarrutor har inte varit obligatoriska (alltså inte sådana frågor 

som krävt ett svar) då Trost och Hultåker menar att frågor som kräver svar har en 

tendens att skapa en känsla av tvång hos respondenten, och att hen därför struntar helt i 

att skicka in enkäten.16 Enkäten innehåller även vissa utvalda parallella frågor för att 

förbättra reliabiliteten för de faktorer som var av störst intresse att mäta.17 Jag har 

använt mig utav både nominalskalor (skalor som kategoriserar något) och ordinalskalor 

(skalor som rangordnar något) beroende på vilken typ av frågor jag velat att 

respondenterna skulle besvara. För att undvika dålig validitet har enkäten anpassats och 

utformats noggrant efter arbetets frågeställningar för att lätt kunna mäta det som varit 

syftet att undersöka. Fastän valet att genomföra en webbenkät inte är utan brister och 

                                                
15 Lantz (2011)  s. 48-49 
16 Trost & Hultåker (2016) s. 144 
17 Lantz (2010) s. 42 



 

 

 

11 

tyvärr kan bidra till ett visst bortfall, vägde fördelarna med denna metod i detta fall upp 

nackdelarna.  

 

1.7 Teori  

Den teoretiska utgångspunkt som denna undersökning tagit avstamp i är huvudsakligen 

religionshistorikern Bruce Lincolns teori om religiös maximalism kontra minimalism. 

Teorin är hämtad från hans verk Holy Terrors: thinking about religion after September 

11. Teorin för denna undersökning är således att paganister i Sverige tenderar att ha en 

mer maximalistisk syn på sin tro i det avseende att religionen är den centrala domän 

som skapar kultur och estetisk praxis.18 Att moral utgörs av kulturella preferenser som 

stabiliseras tack vare religionen är ytterligare ett av Lincolns kriterier för maximalism 

som eventuellt kan passa in på en paganistisk trosuppfattning, inte minst ekopaganism 

som syftar till att förbättra bevarandet och tillvaratagandet av natur och miljö.19 Det 

finns dock en avgörande skillnad mellan religiös maximalism i exempelvis 

monoteistiska religioner och paganistiska trosföreställningar som ofta har starka 

kopplingar med naturreligion, och det är att många paganistiska rörelser saknar en 

religiös auktoritet som skapar ordning och regler för följarnas levnere och utövande. 

Min teori är således att de två förstnämna kriterierna kan stämma in på paganism i 

Sverige idag. Anledningen till att man kan finna en sådan maximalistisk syn på religion 

i det annars så sekulariserade Sverige förklarar religionshistoriker David Thurfjell. Han 

skriver i sin bok Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen att 

intresset för den religion som de traditionella kyrkorna erbjuder har minskat markant, 

men att svenskars generella intresse för religion snarare har förändrats än försvunnit.20 

Vid en studie som gjordes 2005 där svenskar fick svara på frågan om de tror på ”något 

slags ande eller livskraft” eller tror att ”Gud är något inom varje människa snarare än 

utan” så svarade 53 % ja, vilket är näst flest i hela Europa.21 Kan det då vara så att 

svenskar idag söker sig till andra religioner och former av andlighet och att paganism är 

en utav dessa?  

 
                                                

18 Lincoln, Bruce, Holy terrors: thinking about religion after September 11, 2. ed., Univ. of Chicago 
Press, Chicago, 2006. s. 59 

19 Harvey (2016) s. 356 
20 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & 

Sorgenfrei, Stockholm, 2015. s. 25 
21 Thurfjell (2015) s. 25 
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En annan teoretisk vinkel är att Sverige, som till följd av 1800-talets nationalromantik 

har en tydlig relation med sin förkristna historia och tradition, rymmer en uppsjö av 

paganistiska rörelser som knyter an till en förkristen kultur och att den svenska 

paganismen skulle vara starkare förankrad i denna kultur än i andra länder som inte har 

en lika tydlig och särpräglad förkristen historia. Om man jämför intresset för 

vikingatiden bland dagens svenskar med intresset för den keltiska kulturen i exempelvis 

Glastonbury i Storbritannien där man kan se en tydlig delning bland ortens invånare så 

kanske man kan upptäcka en mer tydligt förankrad tradition hos svenskarna. Trots 

legenderna om kung Arthur och Avalon som hör till det historiska landskapet i 

Glastonbury är folkets intresse för platsens mytologi delad 50/50. Det är istället ofta 

folk utifrån som hyser ett starkt intresse för dessa legender medan många av invånarna 

ser ned på de som är s.k. Avalonier och medlemmar i det avaloniska systerskapet 

(Sisterhood of Avalon).22 Teorin om att svenska paganister känner en starkare koppling 

till sin förkristna tradition än de i exempelvis Glastonbury undersöks framför allt i 

denna uppsats tredje frågeställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Trulsson (2010) s. 124-125 
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2. Bakgrund 
Det finns en enorm mångfald inom paraplybetäckningen Paganism idag, och antalet 

inriktningar verkar öka stadigt i takt med att intresset för paganistiska traditioner och 

trossystem ökar. Traditioner låter sig även influeras av varandra, vilket bidrar till att 

många skräddarsyr ett eget ”smörgårsbord” baserat på olika influenser och traditioner 

som inte behöver vara knutna till personens etniska ursprung eller härkomst.23 Ett 

gemensamt drag hos de flesta paganistiska traditioner är dock fokuset på och vördnad 

inför naturen och dess krafter. Många paganistiska traditioner är i mångt och mycket 

naturreligioner, och på så vis förknippas paganism ofta med en medvetenhet om 

klimatförändringar och en miljömedveten livsstil hos sina utövare. Detta fenomen 

brukar kallas ekopaganism då många som tillskriver sig en paganistisk tro är 

engagerade i frågor som rör natur och miljö, så som hållbar utveckling och bevarandet 

av naturområden. Enligt Graham Harvey är essensen i ekopaganismen att respektera och 

leva i samklang med naturen.24 

 

Sedan 1800-talet har intresset för paganistiska traditioner ökat och det började under 

Romantiken bildas sällskap som ägnade sig åt att utforska dessa traditioner. Som en 

reaktion på upplysningstidens förnuft där vetenskap och logiskt tänkande stod i centrum 

låg romantikens fokus på det själsliga och mystiska i tillvaron. Att låta fantasin flöda 

och ta inspiration från svunna tider blev ett genomgående drag i kulturen, och även i 

människors mentalitet. Man skulle återuppväcka gammal kunskap och söka svar på 

livets frågor i esotericism och ockultism.25 Ett exempel på personer som lät sig 

inspireras av denna våg av mystik och ockultism är Aliester Crowley som grundade 

sällskapet Order Templi Orientis (O.T.O.). Crowley kan anses vara den som haft störst 

inflytande över den generation som efterföljde honom.26  

 

 

                                                
23 Hammer (2010) s. 19 
24 Harvey (2016) s. 356 
25 Bogdan, Henrik; Lekeby, Kjell ‘Magic in the early modern period in Sweden’, Bogdan,Henrik; 

Hammer, Olav (red.), Western esotericism in Scandinavia, Brill, Leiden, 2016. s. 245 
26 Granholm, Kennet. ‘Contemporary Esotericism’ Woodhead, Linda, Partridge, Christopher Hugh 

& Kawanami, Hiroko (red.), Religions in the modern world: traditions and transformations, Third 
edition, Routledge, Abingdon, Oxon, 2016. s. 381 
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2.1 Magi och gudinnedyrkan 

Under 1700-talets senare hälft fanns det, förutom Frimurarordern, en del små 

organisationer som praktiserade magi. Intresset för det ockulta var mycket stort hos 

adeln och speciellt Gustav III:s bror Karl (senare Karl XIII) hade ett stort intresse för 

magi och esotericism. Han och hans sällskap utförde hemliga ritualer i ett rum i det 

kungliga slottet i Stockholm kallat ”Sanktuariet”. Det hände även att de utförde ritualer 

på kyrkogårdar eller i kyrkor runt om i staden.27 Ett exempel på personer och 

organisationer som influerat dagens ockultism och magi på en internationell nivå är 

Gerald Gardner som under 1950-talet grundade det samfund som idag kallas Wicca.28 

Wicca förknippas oftast med utförandet av vit magi och dess utövare kallar ofta sig 

själva för just ”häxor”. Dock är det viktigt att känna till att alla som titulerar sig som 

häxor inte är Wiccaner.29 Den svenska grenen av Wicca grundades 1987 av Laila 

Wiberg och kallades då för Skogsstjärna. År 1994 återetablerades rörelsen under namnet 

Court of Joy. Court of Joy har bidragit till att lägga grunden för en svensk Wicca-

rörelse. Det har under årens lopp poppat upp organisationer och sällskap som varit 

inspirerade av just Wibergs rörelse.30 

 

I den keltiska paganistiska traditionen har druidism en stark koppling till häxkonster och 

magi, exempelvis i konstruktionen och utförandet av ritualer.31 Det finns dock en tydlig 

skillnad, menar Graham Harvey, mellan häxor och druider. Harvey menar att häxor ofta 

blir utbildade eller tränade inom magi i ett tydligt hierarkiskt system, medan druider 

lägger mer vikt på poetiska och musikaliska framträdanden. Wiccaner tror, enligt 

Harvey, vanligtvis även att magi magnetiseras och ges liv och energi genom att det 

skapas en polaritet mellan feminina och maskulina gudomar, krafter eller deltagare. 

Druider däremot bryr sig oftast inte om genus eller kön hos varken gudomar eller 

deltagare.32 Det har även i Sverige bildats en del neopaganistiska grupper som influerats 

av den keltiska traditionen och druidism, exempelvis Svenska Misraimförbundet 

                                                
27 Bodgan, Henrik; Lekeby, Kjell. (2016) s. 245-248 
28 Gregorius, Fredrik, Modern asatro: att konstruera etnisk och kulturell identitet, Avdelningen för 

migrationsvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Lund, 2008. s. 67  
29 Harvey (2016) s. 352 
30 Gregorius (2016) s. 385 
31 Harvey (2016) s. 353 
32 Harvey (2016) s. 354 
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(tidigare Merlinorden) som grundades av Mikael Gejel, Mikael Hedlund och Karin 

Norberg. Förutom keltisk druidism så ägnar sig förbundet även åt germansk ”drott” 

(d.v.s. shamanism), samt hermeticism. Gejel och Hedlund har varit en stor influens hos 

andra paganistiska och neoshamanska rörelser i Sverige.33 

 

Gudinnedyrkan är något som vuxit sig större under åren och innebär ett tillbedjande av 

och en tro på en eller flera gudinnor. Gudinnan i sig kan även vara ett samlingsnamn 

som refererar till alla typer av gudar, och på så vis kan tron även räknas som 

polyteistisk. Ofta är det en form av naturmoder som gudinnan representerar. Det kan 

alltså röra sig om en gudom som finns i jorden och landskapet, och/eller som står för 

fertilitet och sexualitet. Många av de kvinnor som sökt sig till någon form av gudinnetro 

har upplevt att de kommit i bättre kontakt med sin kropp och blivit mera starka i sig 

själva och sin sexualitet genom att dyrka Gudinnan.34  En av de mest kända rörelser 

kopplat till denna form av paganism är The Sisterhood of Avalon,35 en rörelse som utgår 

ifrån Glastonbury i England. Det finns en lång historia av mystik i landskapet kring 

Glastonbury, inte minst kopplat till keltisk mytologi så som legenden om kung Arthur 

av Avalon. Man menar då att Glastonbury från början var Avalon, och att en viss kulle 

var den ö där prästinnorna enligt legenden hade sin boning. Berättelsen om dessa 

prästinnor är det som utgjort inspiration för det systraskap som grundats på orten, och 

många som valt att bli prästinnor av Avalon har även låtit sig inspireras av Marion 

Zimmer Bradleys bästsäljare Mists of Avalon som handlar just om kvinnor i kung 

Arthurs närhet som praktiserar magi. 36 

 

2.2 Asatro och Forn Sed 

I Sverige och Norden fanns som bekant en fornnordisk religion eller tradition som i 

folkmun brukar kallas Asatro. Det är många som påstår att den asatro som utövas i 

Sverige idag är en ny form av tro som skapats och vuxit fram främst under andra halvan 

av 1900-talet.37 Men många av dess utövare menar att den forna religion som de 

förkristna nordborna ägnade sig åt aldrig riktigt dog ut trots kristendomens genomslag. 

                                                
33 Granholm (2016) s. 346  
34 Harvey (2016) s. 354 
35 http://sisterhoodofavalon.org/soa2013/ (Hämtad 2017-02-06)  
36 Trulsson (2010) s. 148 
37 Gregorius (2008) s. 119 
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Gregorius menar att denna sed istället levde kvar sida vid sida med kristendomen i form 

av folktro och tron på naturväsen och dylikt.38 Därför vore det inte korrekt att 

kategorisera den Forna Sed och Asatro som utövas idag som ”neopaganism”, utan 

enbart som ”paganism” då traditionen i sig inte är ny på samma sätt som andra 

livsåskådningar, enligt utövarna. Åsikten om huruvida Forn Sed och Asatro idag ses 

som paganism eller neopaganism varierar givetvis, och beror på vilken som tillfrågas. 

Anledningen till att jag skiljer på begreppen ”Forn Sed” och ”Asatro” kan kort förklaras 

med att de organisationer och samfund som finns i Sverige idag inte använder sig av 

samma begrepp eller definition för vad deras tro eller tradition innebär. Mitt syfte är att 

tydliggöra att det finns en skillnad mellan begreppen och att medlemmar från ett 

samfund inte nödvändigtvis behöver hålla med eller ens vilja bli förknippade med ett 

annat samfund och dess definition eller begreppsanvändning. Jag kommer dock i denna 

uppsats betrakta både Forn Sed och Asatro som traditioner som härstammar från och 

inspirerats av den fornnordiska religion och de tankeströmningar som rådde i det 

förkristna Sverige. Asatroende idag riskerar att stämplas som högerextremister eftersom 

många högerextrema grupper och organisationer använder sig av forntida och 

vikingatida symboler och yrkar på att den ”ariska rasen” (som de fruktade vikingarna 

får representera) är den överlägsna. Dessa föreställningar verkar förekomma oftare än 

man kan tro, och jag har under arbetets gång fått många frågor om just vilka 

frågeställningar som legat till grund för uppsatsen och att man inte velat besvara 

enkäten om arbetet varit riktat mot att undersöka en eventuell koppling mellan asatro 

och högerextremism. Det är viktigt att vara medveten om att detta är en av de fördomar 

som många asatroende idag möts av, och ännu viktigare att minnas att många 

asatroendes religiösa övertygelse skiljer sig från den typ av asatro som högerextremister 

tillskriver sig. En del samfund väljer dock att skriva ut sina värderingar och sin syn på 

människovärde på sina hemsidor för att göra ett tydligt avståndstagande från denna 

form av främlingsfientlighet och rasism.  

 

2.3 Shamanism  

Shamanism är ett samlingsnamn för många olika typer av praktiker, bland annat 

naturmedicin, själaresor, kontakt med andar och förfäder, samt magi. Det finns även 

föreställningar om olika världar, d.v.s. andra världar än vår, och som shaman lär man 

                                                
38 Gregorius (2008) s. 163 
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sig att färdas mellan dessa världar genom att försätta sig i transtillstånd. Vid ett sådant 

transtillstånd menar man att shamanens själ, eller en bit av dennes själ, lämnar kroppen 

för en stund och besöker en annan värld för att exempelvis få kunskap om framtiden. 

Hammer menar att dessa företeelser kort och gott kallas för själaresor.39 Wennermo 

menar i sin studie att om någon utsatts för ett trauma som lett till depression eller en 

annan sjukdom, menar shamanen att detta beror på att en bit av själen inte har orkat 

hantera händelsen, och därför flytt kroppen. Shamanens uppgift är då att genom en 

själaresa hämta tillbaka denna bit så att den drabbades själ kan bli hel igen och personen 

kan tillfriskna. Ibland måste personen själv hantera sina svårigheter innan själsbiten kan 

återvända.40 Shamaner sysslar även med sejd, som är en form av spåkonst, och 

naturmedicin. Enligt Wennermo arbetar shamaner idag hårt för att jordens resurser ska 

bevaras och för människors ökade respekt för naturen. Om man vet hur man bäst tar 

vara på det naturen har att erbjuda kan man finna en mycket hälsosammare livsstil än 

den som för nuvarande råder i många delar av världen, främst i västvärlden. Wennermo 

citerar journalisten och författaren Jörgen Erikssons beskrivning av shamanism i sin 

avhandling:  

Shamanism is not a collection of methods or tricks – it is a way of living and 
thinking in harmony and balance with Mother Earth and the grand cicle[sic] of life. 
It is a way of being, where one is reachable for the power and knowledge of the 
landscape. Shamanism is more of attitude than formal methods. It is a road of 
knowledge that demands patience and durance [sic] and works in small and subtile 
ways. It is available for all and builds upon the sole practitioner´s cooperation with 
and in relation to Mother Earth. Diversity is the natural and dynamic being in the 
world. Shamanism is usually put out as a spiritual practice with extasy,[sic] but I am 
more and more convinced that if so it is about a peaceful extacy, like a rain in May 
in North Uppland. Shamanism is an open and dynamic process with deep democratic 
dimension. It is each man and womans[sic] path to knowledge and power, to 
harmony and balans[sic] and to a creative cowork within the cycle of life.41 

 

Då det inte gjorts någon ordentlig mätning av spridningen av de traditioner som nämns 

ovan, blir undersökningen i denna uppsats ett första försök att bringa lite klarhet i hur 

den paganistiska mångfalden ser ut i Sverige idag.  

 

 

 
                                                

39 Hammer (2010) s. 118-121 
40 Wennermo, Frederika. Uppsala University. Institution of Theology Master program of Religion in 
Peace and Conflict 30hp (2016) s. 25 

41 Wennermo (2016) s. 23 
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3. Resultat 
Den enkätundersökning som genomförts har bestått av fjorton frågor, samt en 

avslutande kommentarruta. Några av frågorna är flervalsfrågor, och vissa frågor har 

följdfrågor där deltagaren kan skriva ett eget svar för att specificera. Enkäten i sin helhet 

finner du i Bilaga A. Totalt 132 personer har svarat på enkäten, huvudsakligen män 

(68.9 %), och det har varit mycket god spridning på deltagarnas ålder och vilken del av 

Sverige de bor i. Trots att enkäten varit riktad endast till människor som bor i eller 

praktiserar sin tro i Sverige, har det även lyckats smita med en dansk, samt en ungrare 

som har associationer med Samfundet Forn Sed. Då dessa två personer ändå är 

verksamma i och har en anknytning till en paganistisk tradition med rötter i Sverige och 

Norden har jag valt att räkna med deras svar i resultaten. Observera att ungraren räknas 

till det geografiska området ”mellersta Sverige”.  

 

3.1 Deltagare och inriktningar 

Av de som besvarat enkäten har 68,9 % svarat att de identifierar sig som män, 28,8 % 

identifierar sig som kvinnor, och 2,3 % identifierar sig som ”inget av ovanstående”. Det 

var dock 0 % som valde det fjärde svarsalternativet ”Vill inte specificera”. Att 

majoriteten av de paganister i Sverige som besvarat enkäten består av män är en 

intressant kontrast till exempelvis USA där Anczyk och Vencáleks studier visar att det 

främst är kvinnor som söker sig till paganism. Deras forskning pekar även på att 

deltagarna oftast är i åldrarna 35 – 40,42 vilket stämmer ganska bra överens med 

enkätstudien utförd i denna uppsats. Som visas i tabellen nedan (Bild 1) är det en stor 

spridning av ålder bland enkätdeltagarna. Det är endast med en liten marginal som man 

kan likna denna enkäts resultat med Anczyk och Vencáleks resultat då den största 

andelen deltagare (26,5%) angett att de är just mellan 31 – 40 år.  

 

                                                
42 Anczyk &Vencálek (2013) s. 168 
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(Bild 1) 

 

På frågan om vilken del av Sverige man bor i angav en klar majoritet att de bodde 

antingen i södra (40,9 %) eller mellersta (48,5 %) Sverige. Endast 10,6 % angav att de 

bodde i norra Sverige. Med södra, mellersta och norra Sverige menas Götaland, 

Svealand och Norrland. Anledningen till detta kan vara att de organisationer och 

samfund som enkäten skickats ut till kan ha rötter i Stockholms- eller Uppsala-området 

då det förekommit (och fortfarande förekommer) blot på bl. a. den plats där man tror det 

gamla fornnordiska templet för asar och vaner stod i Uppsala. Varför det går att dra 

denna slutsats kopplat till asa- och vanertro och forn sed förklaras genom att titta på 

svaren på fråga 4.1 i Bild 2 (se nedan). Frågan lydde ”Vilket/vilka av följande andliga 

inriktningar ingår i din tro eller ditt religiösa utövande?”. Detta var en flervalsfråga, 

vilket innebär att deltagarna kunde kryssa i flera svarsalternativ. Anledningen till detta 

var att undersöka hur pass förekommande det är att paganister idag kombinerar olika 

typer av praktik och trosföreställningar. Då exempelvis både shamanism, forn sed och 

asa- och vanertro kan ha inslag av naturreligion var det relevant att ge deltagarna 

utrymme att välja flera svarsalternativ för att skapa förståelse kring vilka kombinationer 

som är vanligast förekommande.  
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(Bild 2) 

 

Det svarsalternativ som sticker ut ur mängden är ”Forn Sed / Asa- och vanertro” som 

hela 93,2 % av deltagarna kryssat i. På andra plats ser vi ”Naturreligion” som 58,3 % av 

deltagarna svarat att de ägnar sig åt, och tätt efter på tredje plats ser vi ”Tron på 

naturväsen”. Ett antagande man skulle kunna göra är att en stor del av de som utgett sig 

för att vara asatroende eller forn sedare också tillskriver sig tron på naturreligion och 

naturväsen. Faktum är att detta också bekräftas av undersökningen då 57,7 % (71 st.) av 

de 123 personer som angett asatro eller forn sed som svarsalternativ också har kryssat i 

alternativet ”naturreligion”. Lika många av dessa 123 har även angett ”tron på 

naturväsen” (alltså 57,7 % d.v.s. 71 st.) Dock har bara 41,4 % (51 st.) av dessa 123 

angett både naturreligion och tron på naturväsen som svarsalternativ (se Bild 3).  
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(Bild 3) 

  

Man kan alltså se att paganism i Sverige idag inte innebär någon strikt uppdelning 

mellan traditionerna, tvärtom är det möjligt att kombinera och låta sig influeras av olika 

traditioner. Det är även möjligt att traditioner vävts ihop mer och mer allteftersom 

paganismen har vuxit i Sverige. Men det vi med säkerhet kan säga utifrån 

enkätresultaten är att de som sällar sig till någon form av fornnordisk tradition ofta 

också tror på naturväsen och/eller tillskriver sig en tro på naturreligion. Om man lägger 

till en tredje variabel, i detta fall könsidentitet, kan man se ett annat samband kopplat till 

asatro. Av de 91 st. män som besvarade enkäten är 86 st. asatroende, vilket motsvarar 

hela 70 % av de som angivit att de är utövar just asatro eller forn sed.43 Av de 38 

kvinnliga respondenterna anger 32 stycken att de ägnar sig åt asatro eller forn sed, vilket 

tyder på att denna inriktning är populär bland både män och kvinnor.44  

 

Bland de deltagare (17 st. d.v.s. 12,9 %) som angett ”annan” som svarsalternativ på 

fråga 4.1 (se Bild 2) har fem stycken angett i den efterföljande kommentarrutan att de 

tror på någon av de stora världsreligionerna (alltså Kristendom, Judendom, Islam, 

Buddhism och Hinduism).45 Andra beskrivningar som förekommer är ”polyteism” (2 

                                                
43 Sammanställning av resultat i Exceldokument 
44 Bilaga A  
45 Bilaga A  
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st.) och ateism (3 st.). De som beskrivit sig som ateister menar att de har ett intresse för 

paganism, och att det är skälet till att de genomfört enkäten.46   

 

3.2 Utmaningar med tron?  

Fråga 5 – 7 i enkäten behandlade hur paganister väver in sin tro i sin vardag, samt om 

de upplever några svårigheter kopplat till sitt utövande. Fråga 5 undersökte huruvida 

respondenterna integrerar sin tro i vardagen eller ej. Majoriteten av respondenterna 

svarade att de faktiskt strävar efter att göra det. 40,9 % svarade att de absolut integrerar 

sin tro i vardagen, medan 41,7 % svarade att de försöker.  

 

 
(Bild 4)   

 

Som framgår ovan är det en ytterst liten andel av respondenterna som inte integrerar sin 

tro i vardagen, vilket skulle kunna förstås som att ortopraxi är viktigt för de som deltagit 

i enkätundersökningen. Ytterligare 10,6 % har en önskan om att kunna integrera sin tro i 

vardagen, även om de inte gjorde det vid det tillfälle de deltog i undersökningen. Det är 

alltså en mycket liten andel av respondenterna som inte finner det viktigt att utöva eller 

låta sitt dagliga liv influeras av sin tro. Om man ser till svarsresultaten på den 

efterföljande frågan i enkäten (fråga 6.1, se Bild 5) är det en majoritet (56,1 %) som 

menar att de inte upplever att deras tro medför några svårigheter. Majoriteten anser 

alltså att det är viktigt att integrera sin tro i vardagen, och att det inte heller medför 

                                                
46 Bilaga A 
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några problem. Det är dock viktigt att uppmärksamma att 32,6% av deltagarna upplever 

problem ibland, medan 11,4 % definitivt upplever svårigheter.47  

(Bild 5)  

 

(Bild 6) 

 

Trots att endast femtioåtta respondenter svarat ”ja” eller ”ibland” på fråga 6.1, så har 

femtionio besvarat fråga 6.2, alltså har en respondent ångrat sig. Den respondent som 

svarade ”nej” på fråga 6.1 har kryssat i alternativet ”oro över att inte bli bemött med 

                                                
47 Bilaga A  
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respekt” på fråga 6.2.48 Att detta är den mest förekommande oron säger en del om den 

allmänna synen på paganister i Sverige. Då svarsalternativet ”oro över vad 

grannar/vänner/familj ska tycka eller tänka om de ser mig utöva min tro öppet” är det 

alternativ som hamnar på andra plats med 40,7 % skulle man kunna dra slutsatsen om 

att det finns en viss oro bland paganister idag över att inte bli accepterade för sin 

religiösa övertygelse. Det är alltså hela 44 % av respondenterna (se Bild 5) som 

upplever problem kopplat till sin tro eller sitt utövande som ofta är relaterat till en oro 

över att inte bli respekterad eller accepterad. Detta problem verkar visserligen inte 

hindra många paganister från att utöva och leva ut sin tro. Enligt svarsresultaten på 

fråga 7 i enkäten upplever hela 65,2 % att de kan utöva sin tradition i den omfattning de 

önskar, medan endast 34,8 % anser att de inte kan det.49 Resultaten av undersökningen 

tyder alltså på att det hos nästan hälften av respondenterna finns en oro över att inte bli 

bemött med respekt på grund av sin tro, men att detta faktum inte hindrar 

respondenterna från att utöva sin tro och integrera den i sin vardag.  

 

3.3 Historia – återskapande eller inspiration? 

Då dagens paganism ofta har kopplingar till gamla förkristna traditioner är det relevant 

att titta på huruvida dagens paganister faktiskt tar hänsyn till eller efterliknar den 

historiska tradition som ligger till grund för deras tro. Då detta i stor utsträckning 

handlar om ortopraxi och efterföljandet av gamla traditioner börjar vi med att titta på 

var enkätrespondenterna väljer att praktisera riter kopplade till sin tro. Enligt Bild 7 (se 

nedan) som visar svaren på fråga 9 (som dessutom är en flervalsfråga) är det en klar 

majoritet på hela 79,5 % som utför riter i sitt hem, medan svaret ”på en plats som har en 

historisk koppling till den tro jag utövar” hamnar på en andraplats med 56,8 % av 

respondenternas svar. Av de 105 deltagare som svarat att de utför riter i sitt hem har 62 

stycken också kryssat i ”på en plats som har en historisk koppling till den tro jag 

utövar” som alternativ.50 De platser som är mest förekommande är alltså utövarens eget 

hem eller på en plats som knyter an till den historiska tradition som vederbörandes tro 

tillhör.  

                                                
48 Sammanställning av resultat i Exceldokument 
49 Bilaga A 
50 Sammanställning av resultat i Exceldokument 
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(Bild 7) 

 

För att få ett tyligare svar på huruvida den historiska traditionen och arkeologiska faktan 

spelar roll i respondenternas utövande är den efterföljande frågan en parallell fråga för 

att öka undersökningens reliabilitet just kopplat till hur enkätdeltagarna ser på den 

historiska traditionen.51 Som Bild 8 visar så är det är en övervägande del deltagare som 

svarat att de ibland väljer plats för sitt utövande baserat på huruvida platsens historia har 

en koppling till sin egen tro (56,1 %), i motsatts till de 31,1 % som svarat att de inte gör 

det.  

(Bild 8) 

  

                                                
51 Lantz (2011) s. 42 
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(Bild 9)  

 

Som ett komplement till de två tidigare frågorna som rört kopplingar till den historiska 

traditionen vad gäller val av plats för utövande, ber fråga 11 deltagarna att svara på hur 

de skulle beskriva att historisk och arkeologisk fakta påverkar deras tro eller utövande. 

Vi kan i Bild 9 se att historia i de flesta fall fungerar som en inspirationskälla snarare än 

en mall för hur respondenterna utformar sitt utövande. Vi får här ett mer slutgiltigt svar 

på hur deltagarna ställer sig till den bakomliggande historiska traditionen och i vilken 

omfattning de väljer att väva in den i sin egen nutida trosuppfattning och religiösa 

praktik.  

 

3.4 Analys  

Innan resultatet av undersökningen kan analyseras och fastställas är det nödvändigt att 

göra en bortfallsanalys. Fredrik Gregorius menar att det antalet paganister i Sverige inte 

överstiger tusen, och att antalet aktiva utövare som engagerar sig i någon form av 

samfund eller förening förmodligen inte är högre än ca femtio stycken personer.52 Om 

det nu finns ca tusen personer i Sverige som tillskriver sig någon form av paganistisk 

tro, är denna undersöknings representativitet låg då den endast besvarats av 7,5 % av 

antalet paganister i Sverige. Om man däremot ser till de ca femtio stycken som enligt 

Gregorius är mest aktiva, blir undersökningens resultat tvärtom mycket relevant och 

talar för att antalet aktiva paganister har vuxit markant sedan Gregorius gjorde sina 

sammanställningar. En annan typ av bortfall är de 98 personer som besökt enkätsidan, 

                                                
52 Gregorius (2016) s. 385 



 

 

 

27 

men inte besvarat enkäten.53 Besökte icke-paganister länken enbart av nyfikenhet eller 

var det faktiskt paganister som besökte sidan med inte fann enkäten bra av olika skäl 

och därför lät bli att besvara den? Oavsett vad är det intressant att analysera de svar som 

de facto skickades in. 

 

Låt oss nu ta en titt på hur väl undersökningens resultat lyckats besvara 

frågeställningarna. Den första frågeställningen löd ”vilka inriktningar inom hedendom 

är vanligast i Sverige?”. Det enkätundersökningen visar är att den absolut vanligaste 

formen av paganism i Sverige är asatro eller forn sed, tätt följt av naturreligion och tron 

på naturväsen. Anledningen till att just asatro och forn sed är de vanligaste 

inriktningarna beror sannolikt på att de största samfund och organisationer som finns i 

Sverige idag ofta har en profil som är starkt sammanlänkad med den förkristna kultur 

och tradition som kallas för asa- och vanertro eller forn sed. Jag är dock medveten om 

att vissa organisationer och samfund som kunde varit relevanta för denna undersökning 

inte kontaktats och således inte kunnat delta, exempelvis Wicca. Ett annat samband vi 

kan se är att majoriteten av deltagarna i undersökningen är män som i de flesta fall 

tillskriver sig just asa- och vanertro eller forn sed. Variablerna manligt kön och asatro 

samvarierar alltså med varandra, och man kan då konstatera att de paganister som är 

aktiva inom just denna inriktning oftast är män. Men asatro och forn sed är även en 

populär inriktning bland de kvinnliga respondenterna trots att de var färre än de 

manliga. Varför antalet män är så stort bland aktiva asatroende och/eller forn sedare är 

en fråga som kan undersökas vid fortsatt forskning. En annan korrelation som är 

intressant är att de respondenter som angett att de tror på någon form av asatro i hög 

grad också tror på naturreligion och naturväsen. Detta visar på att det finns en tydlig 

koppling mellan asatro och naturreligion. Även tidigare forskning av bl.a. Graham 

Harvey tyder på att respekt för naturen är ett genomgående tema i de flesta paganistiska 

inriktningarna. Man kan alltså fastställa att asatro eller forn sed inte enbart handlar om 

mytologi kopplat till asar och vaner, utan inkluderar många element där respekt för 

naturen verkar vara något som genomsyrar stora delar av trosuppfattningen.  

 

För att gå vidare till den andra frågeställningen, som berör vilka utmaningar man som 

paganism kan stöta på kopplat till sin tro, så visar det sig att 56,1 % av respondenterna 

                                                
53 Bilaga A  
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menar att de inte upplever några problem kopplat till tron. Men 44 % har ändå besvarat 

frågan om vilken typ av problem de stött på. Detta innebär att nästan häften av 

respondenterna upplever att deras tro medför någon form av svårighet, och det problem 

som förekom mest frekvent var oron över att inte bli respekterad av andra människor på 

grund av sin tro. Det finns alltså en tydlig oro hos svenska paganister över att inte bli 

bemött med respekt eller acceptans på grund av sin tro. Skulle man då kunna vara så 

djärv att anta att paganism ses som avvikande och underligt av allmänheten? Eller att 

religion i allmänhet ses som avvikande av en i stor utsträckning icke-religiöst engagerad 

svensk befolkning? För att fastställa detta behövs givetvis en mycket mer omfattande 

studie genomföras, men det material som behandlas här visar klart en tendens till detta. 

Trots att nästan hälften av respondenterna upplever denna oro menar 65,2 % av 

enkätens deltagare att de kan utöva sin tro i den omfattning de önskar. Slutsatsen man 

kan dra av detta är att den religiösa övertygelsen är starkare än oron för vad andra icke-

troende människor tycker och tänker. Dessutom anger hela 82,6 % av respondenterna att 

de är mycket måna om att integrera sin tro i vardagen. Detta kan enkelt kopplas till de 

utvalda kriterierna för religiös maximalism som Lincoln anger som tas upp i 

teoriavsnittet. Religionen verkar för majoriteten av respondenterna fungera som en 

domän för kultur och estetisk praxis då ortopraxi utgör en stor del av det religiösa livet 

och utövandet. Den moral som bildas utgörs mycket riktigt av de kulturella preferenser 

som stabiliseras tack vare inslaget av naturreligion och värnandet om natur och miljö 

som finnes i många paganistiska livsåskådningar och trosföreställningar.   

 

Den nordiska forntiden och dess förkristna kultur tenderar att föra tankarna till runskrift 

och drakskepp tack vare ett väl förankrat gemensamt kulturarv hos oss svenskar. Trots 

detta bidrar den historiska traditionen och de arkeologiska fynden inte, enligt 

enkätresultatet, till en vidareutsträckning av historiebruk och historiskt återskapande hos 

svenska paganister. Den historiska traditionen fungerar mest som en inspiration till det 

moderna utövandet och levnadssättet. Man strävar alltså inte efter att rekonstruera forna 

blotritualer eller liknande, utan man verkar istället anpassa religionens essens till dagens 

samhälle. Man konstruerar inte sin tro utifrån historiska fakta, utan låter istället den 

historiska traditionens känsla och huvudbudskap inspirera dagens levnadsregler och 

ritualutformande. Att anpassa dåtid till nutid verkar utgöra ett motto för paganister i 

Sverige idag.  
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Trots att den kvantitativa undersökning som låg till grund för denna studie kan uppfattas 

som skral har den bidragit till många intressanta resultat som breder väg för fortsatt 

forskning. Det bör också uppmärksammas att tidsbegränsningen för en kandidatuppsats 

på 15 hp inte lämnat utrymme för en mer omfattande studie. Frågeställningarna som låg 

till grund för studien besvarades tydligt, men önskan om att nå ut till flera paganistiska 

inriktningar uppfylldes inte på grund av brist på organiserade samfund inom 

shamanism, druidism, gudinnedyrkan etc.  
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4. Avslutning 
 

4.1 Sammanfattning 

Denna uppsats bygger på en enkätstudie, mer exakt en webbenkät, vars syfte är att 

undersöka tre frågeställningar angående paganism i dagens Sverige. Dessa tre 

frågeställningar är: 

 

- Vilka inriktningar inom hedendom är vanligast i Sverige?  

- Vilka utmaningar och svårigheter kan hedningar uppleva kopplat till sin tro? 

- Spelar den historiska traditionen och arkeologiska fakta någon roll gällande hur 

hedningar väljer att utöva sin tro?  

 

De resultat som enkätundersökningen genererat är att Asa- och Vanertro eller Forn Sed 

är den absolut vanligaste form av paganism i Sverige, tätt följd av naturreligion och tron 

på naturväsen. Av respondenterna var 68,9 % män, vilket tyder på att det finns en större 

andel män bland de aktiva paganisterna i Sverige än kvinnor. Av de 123 personer som 

besvarat enkäten angav 56,1 % att de inte upplever några problem i vardagen kopplat 

till sin tro, samtidigt som 44,7 % menade att de upplever en oro över att inte bli 

accepterad eller bemött med respekt på grund av sin religion. Trots detta är det ytterst få 

av respondenterna som menar att de inte kan utöva sin tro i den omfattning de önskar. 

Hela 82,6 % av respondenterna anser dessutom att de tydligt integrerar sin tro i 

vardagen. Detta går att knyta an till religionshistorikern Bruce Lincolns teori om 

religiös maximalism som består av tre kriterier. Det första är att religion utgör en central 

domän för kultur, vilken är sammanlänkad med etik och estetisk praxis. Det andra är att 

kulturella preferenser till stor del består av moral som stabiliseras med hjälp av 

religionen, och det tredje är att religiösa auktoriteter säkrar den rådande ordningen. Då 

det ofta inte finns någon klar religiös auktoritet inom paganistiska inriktningar faller det 

sista kriteriet bort, medan de två första till viss del bekräftas av resultaten i denna studie.  

 

När det gäller den historiska aspekten av paganistiska traditioner ser majoriteten av 

respondenterna historia och arkeologisk fakta som en inspiration snarare än en mall för 

hur man ska leva och forma sitt utövande. Svenska paganister ser alltså, i likhet med 

exempelvis brittiska paganister, historiska fakta mer som en inspiration till en modern 
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form av paganistisk tradition. Att anpassa dåtid till nutid verkar utgöra ett motto för 

paganisterr i Sverige idag. 

 

4.2 Förslag på vidare forskning 

Istället för att ha en religionsvetenskaplig approach till ämnet och materialet som 

behandlas i denna uppsats skulle det vara intressant att undersöka den historiska 

aspekten av nutida paganism ännu närmare. Förslagsvis i ett historiebruksperspektiv. 

Finns det paganister som i likhet med de som sysslar med reenactment sysslar med 

historiskt återskapande? I vilken omfattning i så fall, och hur för de in detta i sin 

vardagliga tro? Svensk paganism är i dagsläget ett relativt outforskat fält som inbjuder 

till en uppsjö av undersökningar och studier inte bara inom religionsvetenskap utan 

även historia. 
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Bilaga A: Enkätundersökning ”Livet som hedning”



  
 

I 
 

Livet som Hedning: Frågor om tro, utövande 
och vardag 



 

 

 

II 

 
 Allmänt 
 

 
Enkätens namn Livet som Hedning: Frågor om tro, utövande och vardag 

 
Upphovsman Sofia Knutsson 

 
Enkäts språk  Svenska  

 
Enkätens URL http://www.survio.com/survey/d/I3J6D9Z8P7A6F5R6C 

 
Första svaret 
Sista svaret  

04/01 2017 
02/02 2017  

 
Varaktighet 30 dagar 



 

 

 

III 

 
 Besöksstatistik av enkäter 
 

230 132 5 93 57,4 % 
Besöksantal totalt Antal färdiga Oavslutade totalt Visas endast Generellt 

avslutningsantal 

Besökshistoria (04/01 2017 - 02/02 2017) 

 
 Besöksantal totalt (230)  Antal färdiga (132)  

 

Totalt Antal Besök Besökskällor Genomsnittlig Avslutningstid 

   

 Endast visat (40,4 %) 

 Ofullständigt (2,2 %) 

 Komplett (57,4 %)  

 Direkt länk (100 %)   1-2 min. (6,1 %) 

 2-5 min. (40,9 %) 

 5-10 min. (31,8 %) 

 10-30 min. (15,9 %) 

 30-60 min. (2,3 %) 

 >60 min. (3,0 %)  



 

 

 

IV 

 
 Resultat 

1. Med vilket av följande kön identifierar du dig? 
Ett svar, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 Kvinna  38 28,8 % 

 Man  91 68,9 % 

 Inget av ovanstående  3 2,3 % 

 Vill inte specificera  0 0 % 

 

2. Vilken ålderskategori tillhör du? 
Ett svar, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 18-25  11 8,3 % 

 26-30  21 15,9 % 

 31-40  35 26,5 % 

 41-50  26 19,7 % 

 51-60  23 17,4 % 

 60+  16 12,1 % 

 

3. I vilken del av Sverige bor du? 
Ett svar, svar 132x, obesvarat 0x 



 

 

 

V 

Svar Responser Andel 

 Norra Sverige  14 10,6 % 

 Mellersta Sverige  64 48,5 % 

 Södra Sverige  54 40,9 % 

 

4.1.  Vilket/vilka av följande andliga inriktningar ingår i din 
tro eller ditt religiösa utövande? (Det går bra att kryssa i flera 
alternativ) 
Flervalsfrågor, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 Shamanism  32 24,2 % 

 Samisk tro  4 3,0 % 

 Forn Sed / Asa- och vanertro  123 93,2 % 

 Naturreligion  77 58,3 % 

 Tron på naturväsen  73 55,3 % 

 Gammal folktro  61 46,2 % 

 Gudinnetro  26 19,7 % 

 Druidism  4 3,0 % 

 Wicca  6 4,5 % 

 Annan  17 12,9 % 

 



 

 

 

VI 

4.2. Om du valt "Annan" som svarsalternativ på föregående 
fråga, specificera nedan: 
Textsvar, svar 18x, obesvarat 114x 

 Polyteism  
 Animism  
 LaVeyansk Satanism  
 inslag av buddhism och, om än i mycket liten utsträckning, gnosticism  
 Förfädersdyrkan  
 Jag identifierar mig som en ateistisk hedning med ett intresse i den forna seden/asatron.  
 Panteism  
 Pragmatism, naturvetenskaplig metod.  
 politeistiska etnogenetiska gudar och naturväsen  
 Ekosof  
 .  
 Hinduism, zoroastrism, ser alla icke-semitiska traditioner som en och samma sak i grund och botten.  
 Andra gamla religioner som bl. Vedaskrifterna. Zen. Buddism etc  
 Även mycket av de stora världsreligionerna  
 Ateist  
 Thelema  
 agnosticism, ateism  
 Jag är även kristen, ser ingen motsättning mellan Forn Sed och kristendom  

5. Anser du att du integrerar din tro i din vardag? 
Ett svar, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 Ja, absolut  54 40,9 % 

 Ja, jag försöker  55 41,7 % 

 Nej, men jag skulle vilja  14 10,6 % 

 Nej, det är inte så viktigt för mig  9 6,8 % 

 

6.1. Upplever du att din tro medför vissa utmaningar eller 
svårigheter i din vardag? 
Ett svar, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 Ja  15 11,4 % 



 

 

 

VII 

 Nej  74 56,1 % 

 Ibland  43 32,6 % 

 

6.2. Om du svarat "Ja" eller "Ibland" på föregående fråga, 
vilka av följande svårigheter har du stött på? 
Flervalsfrågor, svar 59x, obesvarat 73x 

Svar Responser Andel 

 Oro över att inte bli bemött med respekt  34 57,6 % 

 Oro över vad grannar/vänner/familj ska tycka eller tänka om de ser mig utöva min tro öppet  24 40,7 % 

 Svårigheter med att få ledigt från jobb/skola vid högtider eller andra viktiga kalendariska händelser  13 22,0 % 

 Svårt att hitta platser att utöva riter på  18 30,5 % 

 Svårigheter med att komma i kontakt med likasinnade för att kunna diskutera och utöva traditionen tillsammans 
med andra  

22 37,3 % 

 Annat  11 18,6 % 

 

7. Upplever du att du att du kan utöva din tradition i den 
omfattning du önskar? 
Ett svar, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 Ja  86 65,2 % 

 Nej  46 34,8 % 

 



 

 

 

VIII 

8.1.  Finns det vissa kalendariska händelser du 
uppmärksammar kopplat till din tro? 
Ett svar, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 Ja  105 79,5 % 

 Nej  27 20,5 % 

 

8.2. Om du svarat "Ja" på föregående fråga, beskriv gärna 
vilka nedan: 
Textsvar, svar 95x, obesvarat 37x 

 Solstånden, dagjämningar, Disa  
 Jul, påsk (vårens ankomst) vårdagjämningen midsommar skördetid (Mikaelsmäss) höstdagjämning Alla helgon  
 Sommarsolstandet, Vintersolstandet, Hostdagjamning, Vardagsjamning  
 De åtta stora högtiderna:  
Jul, Disa, Vårdagjämning, majblot. midsommar, sensommar, höstdagjämning, alva(allahelgona)  
 Solstånd och dagjämningar och alla månhögtiderna  
 Midsommar, jul, vintersolståndet, valborgsmässoafton  
 De stora "dagjämningarna" men även Alla Helgona, Walpurgisnacht och andra hedniska högtider  
 Midsommar och Juletid  
 Jag uppmärksammar skiftningarna i årshjulet med blot  
 Midsommar 
Vintersolståndet  
 Julblot eller midvinterblot firas vid vintersolståndet och högtidhåller att solen nått sin lägsta punkt och att dagarna nu blir ljusare.  
 
Disablot firas vanligen i februari och högtidhåller diserna (de kvinnliga makterna), att ljuset är på väg tillbaka och fröet börjar vakna till 
liv nere i jorden. Detta är den kallaste tiden och ofta spelar elden en cerntral roll i blotet. 
 
Vårdagjämningsblot eller vårblot firas vid vårdagjämningen och högtidhåller att årshjulet nu har nått halvvägs mellan midvinter och 
midsommar och att grönskan börjar spira.  
 
Majblot eller Försommarblot firas i månadsskiftet april/maj och högtidhåller att sommaren börjar och att träden kläs i grönt.  
 
Midsommarblot firas vid midsommarsolståndet och högtidhåller att solen nått sin högsta punkt och att naturen är som ymnigast. 
 
Sensommarblot eller Skördeblot firas vanligen i början av augusti och högtidhåller att det är tid för den stora skörden och att sommaren 
går mot sitt slut. 
 
Höstdagjämningsblot firas vid höstdagjämningen och högtidhåller att skörden är avslutad och att solen nått halvvägs mellan midsommar 
och midvinter. 
 
Alvablot firas vanligen i månadsskiftet oktober/november. Det riktas i första hand till förfäderna och förmödrarna, till nära vänner och 
släktingar som inte längre finns med oss i Midgård, 
 
Årsväntan firas av en del de sex veckorna mellan alvablotet och julblotet. Veckorna räknas ner och högtidhålls genom att ett ljus i en stake 
med sex ljus tänds ett efter ett, oftast i samband med Torshelgd.  
 Midvinterblot,disablot,vårblot,midsommarblot.alvablot.  



 

 

 

IX 

 Midsommar och midvinter framförallt  
 De fyra solstånden samt 4 högtider till  
 midsommar och midvinter, vår-och höstdagjämning  
 Solstånden (vår, midsommar, höst och vinter/jul)  
 Midsommar och Midvinter  
 Blot högtider vår/sommar/höst och vinter .  
 Enligt det Hedniska Årshjulet  
 Jul (vintersolståndet), Midsommar (sommarsolståndet) , Höstblotet (höstdagjämning) , Vårblotet (vårdagjämning) , i stort sett de vanliga 
helgdagarna som alla andra i Sverige gör. Då vi Sverige i aldrig släppt våra hedniska rötter och traditioner även om man försökt annektera 
dom in till kristendomen så har det aldrig blivit så till fullo, hemma där jag kommer ifrån gick min gammelmormor ut fortfaande med gröt 
till gårdstomten och stötte upp stötestenar.  
 Vår och höstdagjämning och sommar och vinterdolståndet.  
 Vintersolståndet samt sommarsolståndet, julen  
 Finns många, t ex yule, samhain, beltane  
 Solstånden, dagjämningarna samt månens faser.  
 Midsommar, vintersolståndet, vårdagjämningen  
 Vårdagjämning, sommarsolstånd, höstdagjämnig, vintersolstånd, disablot och alvablot  
 Sommar och vintersolstånd. 
Höst och vårdagjämning.  
 Främst midsommar och midvintersolstånden  
 De fyra solstånden samt Alvablot.  
 Årshjulets växlingar, jul, midsommar, vårdagjämning, höstdagjämning, försommar och sensommar. Och disablot i februari och alvablot i 
månadsskiftet oktober/november.  
 Dagjämningar och solstånden  
 Vårdagjämning, sommarsolstånd, höstdagjämning och vintersolstånd.  
 Årstidsskiftningar  
 Jul, midvintersolstånd, midsommar och midsommarsolstånd  
 Höstdagjämning, vårdagjämning, sommarsolståndet, vintersolståndet, disablot (tidig vår), alvablot (allhelgona), vårens ankomst  
 Solstånden huvudsakligen  
 Följer det hedniska årshjulet så jag firar Samhain/Halloween/Allhelgona, Yule/jul/vintersolståndet, Imbolc/ljusfest, 
Ostara/vårdagjämningen, Beltane/valborg, Litha/midsommar/sommarsolståndet, Lammas/skördefest och Mabon/höstdagjämningen.  
 Midvintern: Solen kommer tillbaka, första steget mot ljusare tider 
Vårblot: Solen är på allvar tillbaka och naturen börjar leva igen (människan inkluderad) 
Midsommaren: Solen visar hela sin prakt (om det inte regnar förstås) och naturen står i full blom 
Alvablot: Naturen blir introvert (löv faller etc) och livet sker på insidan av de levande. Det är också en bra tid att minnas de som kommit 
innan oss och fira de som komma skall  
 Midsommar 
Midvintersolståndet  
 Julfirandet, vintersolstånd och nyår är traditioner som är starkt kopplade till den forna seden, jag misstänker att julblotet i förkristen tid 
inträffade vid vintersolståndet som i sig själv innebär att vi gått ett varv runt solen och det nya året börjar. För mig är detta viktigt eftersom 
det symboliserar livet, man föds, lever, åldras, och sedan dör. Vi gör samma varv runt livet som jorden gör runt solen och för mig är det en 
styrka att vi hör ihop.  
 Alva och disa blot, vår och vintersolstånd.  
 Årstidernas blot. De två jämningarna och de två solstånden. Viktigast för mig är vintersolståndet och sommarsolståndet  
 Midvintersolståndet/midvinterblot. 
 
I år höll jag ett privat.  
 Alla blot  
 8 blot som är inte röda dagar  
 Alla solstånds-riter 
Skörd  
 Framför allt jul, men även de andra solstånden i viss mån.  
 Solstånden och årstidernas växlingar. Månens växlingar.  
 Solåret och månåret med ex. solstånd och dagjämningar.  
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 Alla årscykelns större händelser; vinter- och sommarsolstånd, de kristna och sekulära högtiderna som ju ofta har en hednisk grund: påsk, 
Valborg, Allhelgona mfl.  
 Sommar och vintetsolståndet. Midsommar, jul m.m  
 Bla de högtider som nu inkorporerats i kristendomen, Men för mig är kanske vintersolståndet viktigare än julafton. Lucia har ju också en 
annan innebörd än att gå i ett Luciatåg.  
 21/6  
 Solstånd (jul och midsommar) och dagjämningar (vår- och höstblot), månfaser (ny och full), även Disa (tidig vår), Majblot (försommar), 
Sensommarblot (augusti) och Alva (senhöst).  
 Solstånden och dagjämningarna är viktiga tillfällen, men utöver dem finns andra viktiga kalendariska firanden. Disa, Majblot och 
Alvablot, t.ex.  
 Årstidsväxlingarna samt skörd och sådd  
 -  
 Vinter- och sommarsolstånd bl.a.  
 Vår och höstdagjämning samt sommar och vintersolstånd.  
 Julen, midsommar  
 De fyra årstiderna. 
Ett blot för varje.  
 vårdagjämning, sommarsolstånd ~ midsommar  
 Den forna seden är starkt kopplad till årets högtider - det så kallade årshjulet. Höst- och vårdagjämning tar jag tillfället i akt att besöka en 
kallkälla i närheten, vårens ankomst firar jag vid Gamla Uppsala högar, sommar- och vintersolstånd högtidlighåller jag i tanken om inte 
annat, skördeblot är viktigt för mig med egen gård och självhushållarambitioner, alvablotet på hösten hedrar framför allt minnet av 
förfäder och förmödrar, och julen är en stor familjehögtid (även om resten av min familj är mycket oreligiösa).  
 Vinter- och sommarsolstånd.  
 Månens cykel samt sommarsolståndet, midvintersol, valborg och midsommar.  
 De fyra viktigaste gemensamma bloten såsom midvinter, vårblot, midsommar och höstblot.  
 Julblot (vintersolstånd) 
Disablot 
Vårblot (vårdagjämning) 
Majblot 
Midsommarblot (sommarsolstånd) 
Skördeblot 
Höstblot (höstdagjämning) 
Alvablot  
 Solstånden och dagjämningarna  
 Påsk/Vårfrudagen/vårdagjämning/Valborg (olika aspekter av vårblot) 
Midsommar 
Höstdagjämning 
Jul  
 Midvinter, vårdagjämning, midsommar, höstdagjämning  
 Höst/vårdagjämning, midvinter/midsommarblot, Disablot, alvablot är de viktigaste för mig.  
 Solvändorna, dagjämningarna, Alva/förmödranatt...julväntan...Disa...  
 Blotar med ett blotlag vid bl.a. höst- och vårdagjämning.  
 Sommar/vinter solstånden. Höstdagjämningen känner jag starkare får för varje år. En otrolig jämnvikt/balans känner jag i mitt sinne.  
 Årshjulet, årstidsväxlingar etc.  
 Vinter/sommarsolstånd, Vår/höstdagjämning, Alva, Disa  
 Vinter- och sommarsolstånd, höst- och vårdagjämning, blot däremellan.  
 Traditionella kristna bemärkelsedagar som egentligen är sprungna ur Forn Sed.  
 Dagjämning och solstånd  
 4 solstånd o jämningar. Alfablot Disating Valborg  
 De dödas dag, midvinter vårdagjämning midsommar höstdagjämning  
 Midvinter, midsommar vårdagjämning och höstdagjämning.  
 Sommar- och vintersolstånd, höst- och vårdagjämning, samhain, valborg  
 Midvintern  
 Disa, Vår, Valborg, Midsommar, Skörd, Höst, Alva, Jul  
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 julafton midsommar  
 Blot vid olika tidpunkter på året: disablot, vårblot, majblot, midsommarblot, sensommarblot, höstblot, alvablot, julblot.  
 Vintersolstånd, vårdagjämning, midsommarsolstånd, höstdagjämning, Alva (kring "alla helgona"), Disa (början av februari)  
 Midvinter blotet  
 Midsommaren, som är den tid på året då människa och natur blir ett. Allt skapande, fruktbarhet och nytt liv är som störst då. En magisk 
högtid.  
 Höstblot Alvablot julblot Disa vårblot seger(valborg) sommarblot(midsommardagen) skördeblot  
 Jag firar de högtider som hör till asatron, jag blotar alltså med årshjulet. Ibland ensam, ibland i genomskapen av ett blotlag  
 Bland annat solstånden...  
 Midsommar, mid vinter. Dagarna runt allhelgonahelgen  
 sommarsolståndet och vintersolståndet och alla övergångar mellan årstider i allmänhet.  

9. På vilken/vilka platser tenderar du att utöva riter kopplade 
till din tro? 
Flervalsfrågor, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 I mitt hem  105 79,5 % 

 I min trädgård  51 38,6 % 

 I en församlingslokal  4 3,0 % 

 På en plats som har en historisk koppling till den tro jag utövar  75 56,8 % 

 Annat  63 47,7 % 

 

10. Väljer du plats för ditt utövande baserat på huruvida 
platsens historia har en stark koppling till din egen tro? 
Ett svar, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 Ja  17 12,9 % 

 Nej  41 31,1 % 

 Ibland  74 56,1 % 
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11. Hur skulle du beskriva att historisk och arkeologisk fakta 
påverkar din tro eller ditt utövande? 
Ett svar, svar 132x, obesvarat 0x 

Svar Responser Andel 

 Jag försöker efterlikna den historiska traditionen så mycket som möjligt  16 12,1 % 

 Jag ser historia mer som en inspiration  100 75,8 % 

 Jag bryr mig inte så mycket om att efterlikna de traditioner som utövades förr i tiden  16 12,1 % 

 

12. Övriga kommentarer 
Textsvar, svar 129x, obesvarat 3x 

 Jag vill gärna efterliknande den historiska traditionen om den känns relevant. Men samtidigt så lever jag i ett modernt samhälle, och är 
ingen jordbrukare. Så t ex djuroffer fungerar inte.  
 (9x) .  
 Jag ar Polyteist och animist  
 ...  
 Plats för blot och ceremoni är ofta i naturen, i skogen för min del.  
 Jag har gärna ritualer ute i naturen med de fyra elementen omkring mig  
 En intressant undersökning  
 Lycka till med uppsatsen. Äring och fred!  
 (2x) Inga kommentarer  
 Har inga övriga kommentarer  
 Inget att tillägga  
 Skulle vilja möta fler som känner och tänker så som jag.  
 Inget att tillföra  
 Skulle vara intressant att läsa slutresultatet.  
 Jag försöker att leva med naturen, ha respekt för allt liv. Asatron visar på att du måste kämpa själv! Med stöd av olika gudar. Inte bara 
sätta sig och be att någon ska lösa saker åt dig.  
 nopp  
 Jag ser naturen som en mkt viktig beståndsdel i min utövning av den forna seden  
 :-)  
 Hedendom är att följa naturens helighet och årstidernas växlingar och vara uppmärksam på de makter som manifesterar sig i naturen.  
 Ett stort problem med att utöva Forn Sed för mig är att många tyvärr kopplar utövandet till Höger-extremistiska organisationer som 
använder våra symboler, tyvärr har detta blivit allt vanligare det senaste decenniet.  
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 Jag är inte så utövande, utan ser det mer historiskt och som en norm för hur jag vill förhålla mig till min omgivning, både människor och 
djur.  
 Jag försöker leva sant och ärligt i min tro .  
Jag söker råd i naturen och hos runorna samt i meditationen . 
Jag försöker leva utan fördomar gentemot andra och deras tro .  
 Har även ceremonier vid namngivning (dop), handfästelse (vigsel) och överlämnande (begravning).  
 Hedendom har inte samma dogmer eller heliga böcker att följa efter. I religionen finns det ingenting som heter allsmäktig. om gudarna är 
mäktiga det är dom. Fast för mig är de naturväsen som vi ser till vår vardag.  
 Tack för att man fått medverka i dina studier.  
 Kul! Lycka till!  
 Utan historia har vi ingen framtid men allt utvecklas och inget mår bra av stagnation. Mångfald är bättre än enfald. / Vendelkorp.  
 Mycket bra enkät  
 Inget övrigt att tillägga  
 Inga kommentarer.  
 Är medlem i Forn sed då man där möter människor som är jordade, har intresse av att vörda förfäder och naturen, ser naturens kretslopp 
och har valt ett enkelt okommersiellt liv  
 Inga fler kommentarer.  
 !  
 (2x) Inga övriga kommentarer.  
 (2x) Inga  
 Är inte mycket för liturgi  
 Asatron är en tro om det verkliga livet  
 Hej hopp  
 (2x) Inga övriga kommentarer  
 Jag är mycket historieintresserad men ser det inte som riktigt samma sak som min tro. Jag följer hellre en levande tradition eller skapar 
min egen, än att försöka återskapa historiskt utövande.  
 Hoppas att jag har varit till hjälp!  
 Intressanta frågor. 
Lycka till med studierna.  
 Inga övriga komentarer  
 Personligen är tro irrelevant. Gudarna styrs av egenintressen och tjänar inget på att vi går runt och tror. Det är snarare relevant att tala om 
relation, relationen mellan oss och gudarna, vad vi kan ge t ex blot, och vad de i sin tur ger oss.  
 Jag väljer att använda det som fungerar.  
 En mening om vad då?  
 Jag tror på samma gudar och gudinnor som vikingarana gjorde men är ingen viking! 
 
Dagens kristna är inte korsriddare tex! 
 
Jag ägnar mig inte åt historisk teater! Jag lever efter seden men är påverkad av vår tid, den fysiska värld vi lever i idag!  
 Alla svenskarnas förfäder är hedniska historiskt sätt för det fanns inga kristna här 1000 år sedan. Monstruös manipulation att ljuga att det 
finns 6,5 miljoner kristna ir Sv, som vill dricka blod på Söndagar, äta människokött och synda, dyrka död  
 Äring och fred!  
 Lycka till med uppsatsen!  
 (2x) Inget  
 Det viktigaste just nu är att etablera någon form av erkänd och nationell rikshelgedom: det kan börja i enkel skala i form av en täckt harg 
eller tempel-vi vid Uppsala Högar. Extremt viktigt att Riksantikvarieämbetet och Sv Kyrkan öppnar upp för det.  
 (2x) Nej.  
 Det är så tråkigt att "asatro" kopplas med rasism/nazism. Ex smycken som Tors hammmare som för mig betyder beskydd betyder för vissa 
rasism. Det är lika med runskrift.  
 Försöker hålla traditionen levande  
 att se sammanställningen hade varit kul  
 Kul att nån vill undersöka den moderna hedendomen, lycka till med din uppsats.  
 Att utöva min religion ute i naturen är viktigt för mig, där är skogar och naturreservat en viktig del. Mitt utövande är starkt influerat av 
Asatron, men jag lånar friskt från andra religioner också om det "känns bra"  
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 Jeg har ikke øvrige kommentarer men du er velkommen til at skrive hvis du har brug for mere information; andreahejlskov@gmail.com  
 lycka till  
 Tack!  
 Jag ser fram emot att få se resultatet av den här undersökningen  
 Det som ligger mig närmast är Sejden,den läkande formen av schamanism,naturväsen samt folktro  
 (=  
 Är teol. mag. och är medlem av olika samfund för att stilla min nyfikenhet på hur olika trosinriktningar har uppstått och hur de utvecklas.  
 För mig är det en inställning till hur vi ser på livet och hur allt är sammankopplat.  
 (2x) Inget att tillägga.  
 Tack för visat intresse!  
 Kul initiativ!  
 Jag har inget att tilläga :-)  
 Har egna erfarenheter av släkt inom kristna frikyrkan,  dom ser ner på en pga ens religion val,  blir nästan jämförd med satanister å 
djävulsdyrkare,  dock är det enligt mig ren humor,  förstå vilka diskussioner man haft med vissa �   
 Utför mina ritualer helst själv  
 Nej  
 Jag är i allra högsta grad en nybörjare i förhållande till att höra till ett trossamfund. Nordisk sed och tro har dock fascinerat mig s g s hela 
mitt vuxna liv och orsaken till att jag är medlem av Forn Sed är att fördjupa min kunskap i tron  
 Jag utövar inga riter.  
 Naturen är det bästa templet för mig. Ett mycket gammalt träd t.ex. 
Tack för en respektfull enkät.  
 Anser att alla har rätt till sin tro oavsett etniskt ursprung, genus eller liknande och att ingen kan påtvinga någon annan sin tro och 
övertygelse.  
 Ingen  
 Jag ser den sed jag utövar som lågmäld och enkel.  
 Välskriven enkät.  
 Dear Sophie, 
 
I am David, and I am not Swedish, but Hungarian, I do associate with Forn Sed, and I indicated Central Sweden as I had to choose an 
option. :) 
 
In case I can be at your service, please contact me at odin979@yahoo.com. 
 
With Blessings, 
 
Dave  
 Det är vanligt att folk säger "asatro" eller "fornsed". Jag tycker det är missvisande. "Asa"-tro fixerar inriktningen till bara asarna, "tro" 
fixerar det hela till den religiösa delen, och "forn" indikerar det som varit. Jag kallar mig "nordsedling"  
 Försöker se den moderna kyrkan i ett nytt ljus  
 Bra uppsatsämne. Lycka till ! :)  
 Tack  
 Plats för utövande, när vi möts i blotlag, är främst i naturen. Skogen, havet... 
Den vardagliga delen av seden är hemma vid, inne eller i trädgård.  
 utlämnandet utav alternativ att inte vara troende går att problematisera.  
 Ingen.  
 Lycka till med uppsatsen !  
 Ser mig som en modern fornsedare, tittar inte i backspegeln utan siktar framåt och hakar gärna på nymodigheter som tex. väntljusstaken.  
 Rolig enkät, lycka till!  
 Inga ytterligare åsikter  
 Hail Freya!  
 Jesus fanns, därom är historikerna ense. 
Forn Sed fanns under samma tid. 
Jag ser inte motsättningen.  
 Det finns mycket att hämta och anpassa till modern tid i den forn-nordiska traditionen  
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 Jag sysslar mest med tarotläsning och örtlära.  
 De kristna bemöter oss oftast med förakt, vilket känns obehagligt  
 Har ingen övrig kommentar.  
 Ingen kommentar.  
 Jag kopplar intensivt asatron till mitt miljöintresse. Kopplingen naturreligion och miljön känns så intensiv.  
 alternativ Andlighet får inte plats i dagens globala samhälle där allt värderas i pengar......................  
 Jag tycker det är svårt att hitta ett bra alternativ till ordet "asatroende" nu när det inte är lika godkänt att använda längre.  
 jag blotar inte så ofta, men jag tänker ofta på alla makterna som råder, och aktar mej för att störa dom i onödan.  
 Vill svara »Ja, men bara i liten utsträckning« på nr 5. 
 
Nr 6 + 5: 
 
1) svårt att knyta an till naturen i ett starkt naturalienerat samhälle som jämt pockar på; 2) ringa plats och förståelse för all andlighet när 
scientismen råder. 
 
 
 
 
MER PLATS HÄR, TACK!!!  
 Jag försöker leva som en modern människa, men är starkt kritisk till vår moderna livsföring.  
Min och de minas Sed är tolerant och öppen för alla med en universell, demokratisk och livsbejakande livssyn.  
 mycket inspiration kommer från filmer tex vikings.. Samt man kan tänka fritt och dessutom så tänker man på ett annat sätt nu än tidigare. 
Man vet att någon kollar på en och därmed så försöker man inte att göra handlingar så någon högre makt blir sne.  
 Roligt om någon vill lyfta fram Nordisk Kultur och Religion i en positiv anda. Nordisk Historia brukar alltid framför allt i media 
omnämnas som något fult och nationalistiskt.  
 Min tro är en hyllning till naturen och allt levande. Den är också en hyllning till de släktled som levt före oss. Alla människor är löv på ett 
stort livets träd. Att göra någon illa eller såra någon medmänniska är att såra sig själv  
 Har igen  
 OK  
samfundet Nordisk Sed  
 Går mycket på magkänsla vad det gäller blot, och följer kanske inte så mycket historiskt, så som vi gör med blotlaget samlat. 
Jag blotar ibland på på platser med gravar från bronsålderns men de har inget historiskt värde för religionen  
 Har inga  
 Jag har ibland blivit bemött med skeptisk och att man ibland till och med bemöts med att man varit någon form av rasist  
 Att jag inte upplever några direkta utmaningar med att utöva min tro beror till stor del på att jag anser att den kan anpassas till 
omständigheterna. Spiritualitet är en bra väg till själsligt lugn, men jag är inte särskilt strikt med utövandet.  
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 Enkätinställningar 
 

 
Antal frågor per sida Alla 

 
Tillåta flera inlämningar?  

 
Tillåta åtkomst till tidigare frågor?  

 
Visa frågenummer?  

 
Randomisera ordning på frågor?  

 
Visa förlöpsindikator?  

 
Ta emot svarsnotifikation via e-post?  

 
Lösenordsskydd?  

 
IP begränsning?  
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 Bilaga: Enkät 

Livet som Hedning: Frågor om tro, utövande och vardag 

Denna enkät tar max 10 minuter att besvara och riktar sig till dig som tillhör eller utövar någon form av hednisk 
(paganistisk) tro eller andlighet. 
Frågorna behandlar bland annat hur din vardag påverkas av din tro, och hur pass mycket den historiska traditionen 
som din tro grundas i påverkar ditt utövande. 

1. Med vilket av följande kön identifierar du dig? 

 Kvinna 

 Man 

 Inget av ovanstående 

 Vill inte specificera 

2. Vilken ålderskategori tillhör du? 

 18-25 

 26-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 60+ 

3. I vilken del av Sverige bor du? 

 Norra Sverige 

 Mellersta Sverige 

 Södra Sverige 

4.1.  Vilket/vilka av följande andliga inriktningar ingår i din 
tro eller ditt religiösa utövande? (Det går bra att kryssa i flera 
alternativ) 
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 Shamanism 

 Samisk tro 

 Forn Sed / Asa- och vanertro 

 Naturreligion 

 Tron på naturväsen 

 Gammal folktro 

 Gudinnetro 

 Druidism 

 Wicca 

 Annan 

4.2. Om du valt "Annan" som svarsalternativ på föregående 
fråga, specificera nedan: 

 

5. Anser du att du integrerar din tro i din vardag? 

 Ja, absolut 

 Ja, jag försöker 

 Nej, men jag skulle vilja 

 Nej, det är inte så viktigt för mig 

6.1. Upplever du att din tro medför vissa utmaningar eller 
svårigheter i din vardag? 

 Ja 

 Nej 

 Ibland 

6.2. Om du svarat "Ja" eller "Ibland" på föregående fråga, 
vilka av följande svårigheter har du stött på? 
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 Oro över att inte bli bemött med respekt 

 Oro över vad grannar/vänner/familj ska tycka eller tänka om de ser mig utöva min tro öppet 

 Svårigheter med att få ledigt från jobb/skola vid högtider eller andra viktiga kalendariska händelser 

 Svårt att hitta platser att utöva riter på 

 Svårigheter med att komma i kontakt med likasinnade för att kunna diskutera och utöva traditionen tillsammans med andra 

 Annat 

7. Upplever du att du att du kan utöva din tradition i den 
omfattning du önskar? 

 Ja 

 Nej 

8.1.  Finns det vissa kalendariska händelser du 
uppmärksammar kopplat till din tro? 

 Ja 

 Nej 

8.2. Om du svarat "Ja" på föregående fråga, beskriv gärna 
vilka nedan: 

 

9. På vilken/vilka platser tenderar du att utöva riter kopplade 
till din tro? 

 I mitt hem 

 I min trädgård 

 I en församlingslokal 

 På en plats som har en historisk koppling till den tro jag utövar 

 Annat 
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10. Väljer du plats för ditt utövande baserat på huruvida 
platsens historia har en stark koppling till din egen tro? 

 Ja 

 Nej 

 Ibland 

11. Hur skulle du beskriva att historisk och arkeologisk fakta 
påverkar din tro eller ditt utövande? 

 Jag försöker efterlikna den historiska traditionen så mycket som möjligt 

 Jag ser historia mer som en inspiration 

 Jag bryr mig inte så mycket om att efterlikna de traditioner som utövades förr i tiden 

12. Övriga kommentarer 
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