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Abstrakt 

The aim of this study is to get a better understanding of why people turn to 

astrology in todays secularized Sweden. More specifically, the purpose of the 

study is to investigate whether astrology functions as a mean of self-

fulfillment in the pursuit of a deep self. Petteri Pietikäinen's five aspects of 

the deep self were used as theory in the study to define the concept of the 

deep self. To conduct the study, qualitative semi-structured interviews were 

used. Eight astrologically interested individuals participated in individual 

interviews. The result shows that astrology plays a function in all aspects of a 

deep self. How and when the respondents turned to astrology looked 

different. With everything from divination, narrative about the past and as 

maps of the deep self. 
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1 Inledning 

Därför vänder vi oss till stjärnorna för att få svar, så lyder rubriken för en 

artikel i tidningen Dagens nyheter med Sara Martinsson som skribent. 

Artikeln publicerades den andra januari 2019 och skribenten skriver att 

astrologi återigen håller på att bli en trend. Martinsson pekar på de stora 

kontona på Instagram som lägger ut olika bilder och videos som syftar till 

olika karaktärsdrag utifrån stjärntecken. Martinsson pekar även på hur 

sökningarna på ämnet astrologi har ökat med nästan 300 procent på det 

sociala mediet Twitter. Martinsson har även med i sin artikel några citat från 

Anna Zingmark som är konstnär men titulerar sig även som mystiker och 

specifikt inom astrologi. Zingmark förklarar astrologins uppsving med att 

Neptunus har befunnit sig i fiskarna sedan 2012. Enligt Zingmark står 

Neptunus för bl.a. drömmar, magi, inspiration och spirituell mottaglighet. 

Vilket kan förklara varför fler är mottagliga till pseudovetenskap som hon 

ändå menar att astrologi är (Martinsson 2019). 

 

Martinsson hänvisar även till Liselotte Frisk som är professor i 

religionsvetenskap och forskar på nyandliga rörelser, vilket man kan 

kategorisera astrologi som, under senare decennier. Frisk menar att vi 

människor har ett universellt existentiellt behov att hitta mening. Vad är 

meningen med livet och vad händer efter döden och vad kommer hända i 

framtiden är centrala frågor. Vi är intresserade av att lösa våra problem samt 

självutveckling och astrologi fyller en del terapeutiska aspekter skriver 

Martinsson. ”Vardagens tvivel blir lite lättare att bära om vi åtminstone får 

låta oss tro att stjärnorna har en plan.” (Martinsson 2019). Martinsson berör 

något intressant i sin artikel. Hon pekar på astrologins förmåga att ge ett 

lugnande i vardagen. Hela artikeln genomsyras av astrologins funktion för de 
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enskilda individerna. Hon hävdar även att astrologin, med sina över 4000 år 

på nacken, håller på att få en uppåtsving i popularitet. 

 

Fem dagar senare publicerar Dagens nyheter ett svar på Martinsson artikel. 

Skribenten i den nya artikeln är Bengt Gustavsson, Professor emeritus i 

teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet. Gustavsson menar att det inte 

finns några rimliga skäl att tro på astrologi och pekar på flera vetenskapligt 

bevisade företeelser gällande planeternas rörelse. Han menar att det inte finns 

något vetenskapligt stöd för att astrologiska händelser skulle kunna förutspå 

framtiden eller karaktäriseringar av olika personligheter. Gustavsson pekar 

exempelvis på hur planeternas rörelser kan liknas vid ett enkelt urverk med 

fasta banor. Han skriver att Martinssons artikel bidrar till att marknadsföra en 

vilseledande bild utav astrologi. ”Det är en torftig syn på människan och 

samhället som här presenteras som något märkligt och ”mystiskt”. Och 

dessutom på orediga grunder” (Gustavsson 2019). Gustavsson skriver att det 

är helt oansvarigt att hoppas att astrologin är lösningen på vår tids centrala 

problem. Han menar att det är oansvarigt att ge sig in i en steril och 

orealistisk tankefigur som skulle lösa dagens problem (Gustavsson 2019). 

 

De två olika artiklarna är väldigt intressanta i olika benämningar. Å ena sidan 

har vi Martinsson som förespråkar astrologin och belyser dess funktion för 

människor som drar sig till astrologi. Medans å andra sidan Gustavsson som 

hänvisar till hur astrologin inte är vetenskaplig samt att det inte finns några 

rationella belägg på att det faktiskt fungerar. Vilket skulle leda till att 

astrologi inte skulle fylla någon verklig funktion alls. 

1.1 Astrologins bakgrund 

Astrologi har intresserat människor i flera tusen år. Den astrologi som vi 

känner vid idag har gradvis växt fram med tiden. I det gamla Babylonien 

ansåg prästerskapet att människornas och gudarnas världar var 
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sammankopplade. Gudarna kommunicerade sin vilja till människorna genom 

tecken på stjärnhimlen. Stjärnhimlen visade olika tecken genom olika 

händelse men även genom planeternas rörelser. Planeternas rörelse ansågs 

vara av stor vikt därför att de var synliga manifestationer av gudarna. 

Prästerskapet, som oftast var högutbildade, hade rollen att tyda dessa 

himlafenomen och förmedla dess betydelser för kungen. Astrologi rörde sig 

under denna tiden främst i den statligasfären och gav prästerna en hög status 

samt ett sätt att legitimera kungens enväldiga styre. Den första kända 

astrologin fungerade därför som en form av divination, ett sätt att förutspå 

framtida event. Den astrologiska divinationsformen kom med tiden att 

utvecklas till att innefatta horoskop. Det tidigaste horoskopet som man har 

stött på dateras till år 410 f.v.t. Redan i dessa horoskop kan man se flera av 

de stjärnbilder som vi möter i dagens astrologi exempelvis skorpionen och 

stenbocken (Hammer 2010, s.150–151). 

 

Idag ser astrologin lite annorlunda ut och man kan väldigt förenklat säga att 

det finns två typer av astrologi. Den ena typen av astrologi är den som liknar 

den gamla astrologin mest. I den typen av astrologi anser man att planeternas 

mönster i horoskopet kan tolkas för att förutse framtida händelser. Den andra 

typen av astrologi idag är den som kan kallas ’den nya generationen 

astrologi’ enligt Hammer. Här tolkar man horoskopets symboler, så som 

stjärntecken, med olika personlighetstyper. Vilket ska bidra till en andlig 

utveckling, oftast i jungiansk stil (Hammer 2010, s.153–154). 

 

De båda formerna av astrologi har gemensamt att det anses finnas en 

korrelation mellan himmelska och de jordiska fenomenen. Många astrologer 

brukar använda sig utav ordspråket as above, so below som syftar till den 

sammankopplingen som anses finnas mellan den himmelska sfären och den 

jordiska sfären (Hammer 2006, s.136). Enligt Nicholas Campion, som är 

historiker inom astrologi, råder det inte consensus om vad astrologi verkligen 
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är. Han menar, precis som Hammer, att astrologi inte är en enda praktik eller 

idé och innehåller flera olika berättelser om världens natur. Genom 

astrologins långa historia kan man se hur den fungerar som ett system av 

förutsägelser, som vetenskap, som en psykologisk modell, en religion, ett 

andligt medel, mm. Dessa olika definitionerna av astrologi står inte helt utan 

problematik (Campion 2009, s. X). Martin Gansten menar däremot att 

astrologi har varit en vetenskap i de kulturer där den har uppstått och 

blomstrat. Men i sin artikel, ’Astrologi mellan vetenskap och religion’, 

försöker han att visa på att det är en religiös vetenskap, som hanterade de 

stora existentiella frågorna om mening och sammanhang, människans plats i 

kosmos samt öde och fri vilja (Gansten 2012, s.59). 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Arbetet syftar till att få en bättre inblick i varför människor väljer att söka sig 

till astrologi i det sekulariserade Sverige. Astrologi är något som jag upplever 

kommer i skymundan i religionsvetenskapen och därför vill jag lyfta detta 

intressanta ämne. Även inom det kommande yrket som lärare i 

religionskunskap på gymnasienivå så känner jag en avsaknad av det som kan 

tolkas falla inom New age. Mer specifikt är syftet med studien att undersöka 

huruvida astrologi fungerar som ett medel för självuppfyllande i jakten på ett 

inre jag. Eftersom att självuppfyllelse och ett inre jag är så pass breda 

begrepp kommer studien att lägga vikt vid historikern Petteri Pietikäinens 

modell över det inre jaget. 

 

För att hjälpa till att svara på syftet med undersökningen lyfts olika 

frågeställningar fram. Dessa frågeställningar är bitar som hjälper till att ge 

oss den helhetsbild som undersökningen syftar till att ge. 

- Hur använder sig respondenterna i undersökningen utav astrologi för 

att finna ett inre jag? 



 

5(39) 

 

- Kan astrologi svara till alla delar inom Pietikäinens modell över det 

inre jaget? 

1.3 Tidigare forskning 

I tidigare forskning kommer tre studier att presenteras. Den första utav 

Liselotte Frisk som skriver om nyreligiositet i Sverige och som kommer 

ligga till grund för en del definitioner och perspektiv på nyreligiositet. Den 

andra av Kristine Munk som undersöker vad det är som gör att utbildade 

kvinnor i västvärlden dras till astrologi. Till sist presenteras Olav Hammers 

studie vilket syftar till att söka förstå några av de grundläggande mekanismer 

i dagens esoteriska flöden och hur dessa moderniserats, demokratiserats och 

legitimerats i det moderna samhället. Det är dock endast ett specifikt kapitel i 

Hammers studie som kommer att presenteras här då det är av högst relevans 

för denna studie. 

1.3.1 Liselotte Frisk 

Liselotte Frisks, professor i religionsvetenskap, presenterar i boken 

Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv från 1998 sin 

undersökning av nyreligiositet i Sverige. Detta sker utifrån både ett 

religionshistoriskt perspektiv men även ett religionssociologiskt perspektiv. 

Hon tar delvis upp historiskt viktiga delar för dagens nyreligiösa miljö. Frisk 

presenterar även vilka människor som är nyreligiösa och hur stort spridning 

nyreligiositet har enligt forskning. Hon diskuterar även nyreligiositeten i 

relation till sekularisering och nyreligiositetens funktion och betydelse för 

samhället (Frisk 1998, s.20–21).   

 

Astrologi brukar kategoriseras inom något som kallas New Age. New Age är 

ett samlingsnamn för den nyreligiösa miljön som växte fram i Sverige under 

senare hälften av 1900-talet. Namnet som är något missvisande enligt Frisk 

men används som samlingsnamn för en del strömningar och företeelser so 
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innefattar religiösa dimensioner. Det innefattar även företeelser som gränsar 

mellan religion och psykologi, naturvetenskap och medicin (Frisk 1998, 

s.163). Ett typiskt drag för New Age är att det kan liknas vid ett 

smörgåsbord. På detta smörgåsbord kan varje individ själv plocka av de 

rätter som hon finner intressanta. Det saknas här en central auktoritet som 

kan komponera den ’sanna’ tallriken och på så vis kan varje individs 

hopplock se väldigt olika ut (Frisk 1998, s.164). 

 

Frisk diskuterar hur religion och närmare bestämt hur nyreligiositet kan se 

som meningssystem. Hon fokuserar främst på hur individen sorterar och 

förstår sin tillvaro utifrån olika slags referensramar. Dessa referensramar 

hjälper människor att tolka olika situationer och händelser i livet. En 

situation eller händelse har ingen mening i sig utan den lägger varje individ 

själv till i efterhand. I dessa meningssystem ingår även en uppfattning av den 

egna identiteten. Idag, menar Frisk, utgörs dessa meningssystem allt mer 

utav personliga hopplock snarare än färdiga system (Frisk 1998, s.183–185).  

 

Som nämns tidigare diskuteras även relationen mellan sekularisering och 

nyreligiositet. Sekularisering brukar vara ett omdiskuterat begrepp. Men 

Frisk utgår från att det syftar till en minskad religiositet i samband med 

religiös förändring som ägt rum samtidigt som dagens moderniseringsprocess 

i Västeuropa. Det sker diskussioner om exakt vilka aspekter av religiositet 

som har minskat (Frisk 1998, s.205). Här nämner Frisk exempelvis Rodney 

Stark och William Sims Beinbridge. Dessa två hävdar sammantaget att 

religiositeten inte minskar utan att den bara uttrycks på andra sätt än 

konventionell kristendom. En annan åsikt som Frisk nämner är huruvida man 

kan se nyreligiositet som ett uttryck för sekularisering. Vilket baseras på det 

faktum att allt färre tror på Gud, i traditionell kristen mening, och i sin tur på 

oss själva. Detta skulle leda till att man kan se nyreligiositet som en slags 

sekulariserad religiositet (Frisk 1998, s.206–207). 
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1.3.2 Kristine Munk 

Kristine Munk är forskare vid ’Danske folkemindesamling’ eller danska 

folktro arkiven. I artikeln ’The Stars Down to Earth: Why Educated Women 

in the Western World Use Astrology’ (2012) skriver Kristine Munk om sin 

egen studie där hon undersöker varför utbildade kvinnor i västvärlden 

använder sig utav astrologi. I Munks undersökning använder hon sig utav 

djupgående intervjuer för att intervjua 30 av de mest kända astrologerna i 

väst samt ett liknande antal användare av astrologi. Munk har försökt få en så 

stor spridning som möjligt på sitt urval av kvinnor med olika bakgrund 

(Munk 2012, s.9). I undersökningen så är det viktigt att skilja mellan att tro 

och att praktisera. Undersökningen vänder sig främst till kvinnor då 

majoriteten av de som vänder sig till astrologi är kvinnor. Detta gäller både 

de som praktiserar astrologi professionellt samt de som vänder sig till de 

professionellas tjänster (Munk 2012, s.3). 

  

I Munks egna intervjuer visar det sig att frågan om hur astrologi faktiskt 

fungerar inte skapar några större filosofiska problem hos intervjupersonerna. 

En del har en ganska agnostisk ställning till frågan medans andra menar att 

det är en del utav en spirituell lag av universum. Munk skriver att det är 

endast de med en lägre utbildning som menar att det är gravitationen mellan 

jorden och planeterna som får astrologin att faktiskt fungera. Men oavsett hur 

de menar att astrologi fungerar så tenderar de att ha samma syfte med att 

vända sig till astrologin, de vill ha direkta svar och hjälp (Munk 2012, s.3). 

Munk menar även att användningen av astrologi inte ersätter någon annan 

religiös orientering. De som vänder sig till astrologi kan exempelvis anse sig 

själv vara icke-religiösa, intressera sig för nyandlighet så som yoga och 

meditation eller identifiera sig som troende kristna (Munk 2012, s.4). 

 

I sin undersökning kommer Munk fram till några slutsatser. Hon menar att 

även om en del tror på astrologi och läser sitt horoskop i tidningar med en 
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astrologisk kolumn, så är det väldigt sällan som dessa faktiskt besöker 

utövande astrologer. Även de intervjuade astrologerna pekar på att det är 

väldigt sällan som de som tror på astrologi och som läser dags- och 

veckohoroskop i tidningar söker sig till professionellt utövande astrologer. 

När dessa väl gör det så får de inte ut mycket av besöket. Dessa besökare är 

oftast ute efter direkta svar om när och vart saker kommer att hända. Medans 

den tidiga astrologin förutspådde framtida händelser så är dagens astrologi 

mer ett redskap för självutveckling. Istället för att anse att framtiden är 

huggen i sten så anser man att individen är en egen faktor i sitt eget liv och 

bör därför agera målmedvetet på de yttre faktorer som påverkar en som 

person (Munk 2012, s.8). 

1.3.3 Olav Hammer 

Religionshistorikern Olav Hammer har varit en återkommande och central 

forskare för mitt arbete. Framförallt hans studier i boken Claiming 

Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age 

(2003). Hammers studie syftar till att försöka förstå några av de 

grundläggande mekanismerna i dagens esoteriska flöden som Hammer kallar 

det. Hammer är speciellt ute efter hur dessa har moderniserats, 

demokratiserats och legitimerat sig själva i en fientlig kulturell miljö 

(Hammer 2003, s.XIII–XIV). Det som Hammer klassar som esoteriska 

traditioner är allt mellan teosofi och new age (Hammer 2003, s.5). 

 

I studien riktar Hammer sig till något som han kallar för tre diskursiva 

strategier. Dessa tre summeras kort som traditionens dragningskraft, 

scientism som ett språk för tro samt berättelser om erfarenheter. 

Hammer presenterar hur olika esoteriska traditioner kan söka att legitimera 

sig via sin långa historia och gamla traditioner eller med vetenskapliga bevis 

och metoder. Men traditioner och historia kan vara felaktiga och de 

vetenskapliga bevisen kan bygga på tveksamma grunder. En del esoteriska 
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traditioner söker att legitimera sig via upplevda erfarenheter. I erfarenheter 

behövs ingen tro på en speciell doktrin eller tro på dess långa historia eller 

vetenskapliga grunder. Det bästa är om man kan uppleva det själv. För vem 

kan tveka på egna upplevda erfarenheter och ifrågasätta att det faktiskt 

stämmer (Hammer 2003, s.331). 

 

För att titta närmre på hur astrologi använder sig utav upplevda händelser 

som legitimation undersöker Hammer astrologiska böcker vilket är skrivna 

utifrån ett starkt psykologiskt perspektiv med personlig utveckling i fokus. 

Enligt dessa böcker speglar ens födelsekarta alla aspekter av ens liv. Delar av 

dessa födelsekartor kan till och med visa på våra grundläggande drifter 

genom barndomen, ungdomen, det vuxna livet och på äldre dagar. Hammer 

belyser främst hur berättelser utifrån tredje person används för att förmedla 

faktiskt upplevda erfarenheter för att skapa legitimitet. Födelsekartorna 

avslöjar delar av våra liv genom att visa vilka vi ’verkligen’ är eller vårt inre 

jag, självet. Dessa kartor som avslöjar vår inre individuella personlighet 

passar in, enligt Hammer, i den moderna uppfattningen om individualitet 

eller ett själv (Hammer 2003, s.360–361). 

 

För att gå djupare in på hur astrologins tanke om en inre kärna eller ett själv 

faktiskt hjälper människor hänvisar Hammer till ett koncept framtaget av 

Charles Taylor och utvecklat av Petteri Pietikäinen. Taylors menar att det 

blev en stor förändring i hur man såg på självet i den tidigt moderna eran. De 

tidiga tankarna om självet handlade, något generaliserat, om karaktärsdrag 

gemensamma för mänskligheten. Det utvecklades senare till att handla om 

den unika individualiteten hos varje person. Pietikäinen utvecklade sedan 

denna idén och föreslog att de moderna tankarna kring ett inre själv kan delas 

upp i olika attributet. Hammer använder sig utav dessa attribut i en nerskalad 

form för att söka förstå de astrologiska narrativen som förekommer i den 

undersökta litteraturen (Hammer 2003, s.361–362). Hammers användning av 
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dessa aspekter ger en vägvisning om vilka funktioner som astrologi kan fylla 

utifrån ett psykologiskt perspektiv. Pietikäinens fem aspekter av det inre 

självet kommer att presenteras i avsnittet Teoretisk utgångspunkt. 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

För att fånga upp om astrologi kan användas som ett medel i jakten på ett 

inre jag är utgångspunkten att vi människor söker självuppfyllelse. Specifikt 

kommer Petteri Pietikäinens modell över fem aspekter av ett inre jag att stå i 

fokus. Pietikäinens fem aspekter av det inre jaget valdes med utgångspunkt i 

Hammers men även Munks undersökning som har en stark betoning på 

självförverkligande. Hammer använde själv Pietikäinens modell för att 

förklara astrologiska narrativ i litteratur och är därför nära till hands vid en 

analys. Nedan presenteras Pietikäinens fem aspekter och dess innehåll. 

1.4.1 Pietikäinens modell över ett inre själv 

Med utgångspunkt utifrån Hammers studie i Claiming Knowledge används 

Pietikäinens teori om ett inre jag. Ett inre jag kan enligt Pietikäinen delas upp 

i fem aspekter: autenticitet, subjektivism, expressivism, narrativism samt 

edifikation. Begreppet ’inre jag’ är ett brett begrepp som inte är helt 

oproblematiskt. Begreppet ’jag/jaget’ likställs oftast med person men med 

mer fokus på det inre eller den psykologiska delen av personen. Den 

psykologiska delen av personen skiljs därför åt från den kroppsliga. 

Begreppet jag ligger därför, enligt Pietikäinen, väldigt nära inre jag. 

Pietikäinen menar dock att de tidigare presenterade aspekterna bör närvara 

för att få ut den fulla meningen av ett inre jag (Pietikäinen 1999, s.267). 

 

Autenticitet är antagandet att det finns ett jag eller ett själv inom oss. Men vi 

har inte alltid möjligheten att vara i enlighet med jaget. Vi har någonstans 

förlorat förmågan att vara vårt ´sanna´ jag. För att hitta det sanna jaget och 

vår identitet måste vi söka inom oss själva. För att hitta identiteten kan man 
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ta hjälp av olika professionella samt olika metoder så som astrologiska 

födelsekartor eller horoskop (Pietikäinen 1999, s.268). Eftersom dessa kartor 

hjälper oss att identifiera våran sanna identitet. Med andra ord är poängen 

med astrologi inte att få ens framtid spådd. Utan målet är att nå autenticitet 

genom att hitta sig själv och få möjlighet att uppfylla vårat inre jag (Hammer 

2003, s.362). 

 

Subjektivism i Pietikäinens modell syftar till att om man ska kunna nå sitt 

inre jag måste man främja upptäckten av sin personliga idiosynkrasi. 

Subjektivism är inte helt lätt att skilja från autenticitet. Sökandet efter 

subjektivism lägger fokus på att hitta den inre oordningen och förvirringen i 

känslor som lust, tvivel, rädslor, etc. Detta sökande motsätter sig därför det 

rationella sökandet efter generaliseringar (Pietikäinen 1999, s.269). Utifrån 

de narrativ som Hammer studerade kan man nå det omedvetna inom sig och 

med hjälp av de astrologiska födelsekartorna. På så vis kan vi hitta 

personlighetsdrag som är gömda i det omedvetna. Dessa gömda 

personlighetsdrag kan komma till uttryck på en mängd olika sätt. 

Subjektivismen kan förstås som sökandet efter det undermedvetna (Hammer 

2003, s.362). Subjektivismen är således mer djupgående och på ett annat plan 

i jämförelse med autenticitet.  

 

Expressivism är den tredje aspekten i det inre jaget och syftar till att vår 

kärnidentitet måste uttryckas genom olika handlingar. Vi kan uttrycka vår 

kärnidentitet genom en mängd olika grundläggande val så som exempelvis 

vad vi har för arbete och vart vi bor. Även vardagliga val så som kläder samt 

hur vi pratar och gestikulerar är sätt som vårt inre jag kommer till uttryck 

(Pietikäinen 1999, s.269; Hammer 2003, s.363). 

 

Narrativism syftar till att vi skapar en historia om oss själva för att 

konstruera en världslig förankring till våran identitet. Med hjälps astrologiska 
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symboler så som stjärntecken kan vi skapa en narrativ enhet i våra liv. Denna 

narrativa enhet hålls samman genom de tillskrivna psykologiska och 

existentiella egenskaper i symbolerna som vi tycker är relevanta för vår 

individuella livshistoria (Pietikäinen 1999, s.270; Hammer 2003, s.363–364). 

 

Edifikation slår samman de fyra andra aspekterna. Edifikation handlar om att 

både diagnostisera men också att läka det ’skadade’ och icke-autentiska 

jaget. Begreppet i kontext till jaget är när man konstruerar en uppsättning av 

stöttande och vägvisande idéer och handlingar. För att bli helt sig själv måste 

det autentiska jaget ha hittats, man har mött de subjektiva drifterna i det 

undermedvetna, gjort det möjligt att stå emot det expressiva från andra samt 

förstått sitt livs narrativ. Det är denna upplysning som gör att astrologin 

anses ha en terapeutisk aspekt (Pietikäinen 1999, s.270; Hammer 2003, 

s.365). 

2 Metod 

Här nedan presenteras den metod som använts för insamling, bearbetning, 

kategorisering samt analys av det insamlade materialet. 

2.1 Forskningsintervjuer 

För att samla in material som svarar till syftet och frågeställningarna valdes 

kvalitativa forskningsintervjuer. Forskningsintervjuer som insamlingsmetod 

passar utmärkt då studien är fenomenologiskt inriktad. Det är 

intervjupersonernas upplevda livsvärld som är intressant och 

forskningsintervjuer ger möjligheten till följdfrågor. Intervjupersonen har 

även ett större utrymme att utveckla sina tankar och svar. Detta är till 

skillnad från enkäter där intervjupersonen blir begränsad till att svara på ett 

formulär (Kvale 2014, s.44–45). 
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Eftersom att undersökningen syftar till att undersöka astrologins funktion 

som medel till självuppfyllelse hos astrologiskt intresserade personer söker 

intervjuerna att ge en mångsidig bild snarare än en enhetligbild. 

Intervjupersonernas livsvärld ser olika ut och därför bör astrologins funktion 

och betydelse skilja i någon mån från person till person (Rennstam & 

Wästerfors 2015, s.28). 

 

Intervjuerna är halvstrukturerade för att komma ifrån de upp stolpade 

frågeformulären men också för att skilja tillfällena från vardagliga samtal.  

Intervjuerna klassas som halvstrukturerade eftersom att tillfällena har styrts 

utav en intervjuguide som har haft fokus på vissa teman och som 

konstruerats med syftet i beaktning. Intervjuguiden ska fungera som ett 

medel för struktur (Kvale 2014, s.172). 

 

Intervjuguiden behandlar centrala teman så som astrologins 

betydelse/funktion, gemenskapsskapande faktorer, ortodoxi och ortopraxi 

samt kompletterande tro. Intervjuguiden består till en början utav tre olika 

uppvärmningsfrågor. Dessa frågor är enklare frågor som ska fungera som 

kontaktskapande och främja en god stämning i intervjun (Esaiasson et al 

2012, s.265). I intervjuguiden är de så kallade uppvärmningsfrågorna riktade 

till att intervjupersonen ska svara på hur gammal hon är, vilken utbildning 

hon har samt vilket stjärntecken hon är född i. I intervjuguiden finns även 

frågor av karaktären så kallade tematiska frågor samt möjliga 

uppföljningsfrågor. De tematiska frågorna syftar till att ställa öppna frågor 

där intervjupersonen får berätta så fritt som möjligt, med så lite påverkan 

som möjligt från mig som intervjuledare, om astrologi och vad det är för 

henne. De möjliga uppföljningsfrågorna som finns i intervjuguiden är till för 

att få fram mer innehåll och utveckla de tänkbara svar som kan ges utav 

intervjupersonen (Esaiasson et al 2012, s.265). 
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2.2 Urval och information 

I urvalsprocessen var det få kriterier som hade betydelse för urvalet av 

intervjupersoner. Urvalet begränsade sig till personer som intresserar sig för 

astrologi eller som upplever att astrologi har en plats i deras liv. Urvalet 

utgick därför inte utifrån någon speciellt kön, ålder eller utbildning samt 

yrke. För att hitta personer med ett intresse för astrologi, och där astrologi 

har en plats i deras liv, gick förfrågningar ut till personer som var nära till 

hands. Förfråga gick ut till bekanta, familj och kollegor om de är eller om de 

känner några som är intresserade av astrologi. Tillvägagångssättet är ett så 

kallad snöbollsurval. Risken med ett sådant urval är att få en begränsad 

mängd intervjupersoner som har en snarlik syn, i vårt fall, på funktionen hos 

astrologi (Esaiasson et al 2012, s.189). För att komma undan detta satt olika 

så kallade snöbollar i rullning i hopp om att få personer som inte är allt för 

homogena. Med hjälp av snöbollsurvalet blev det tillslut åtta personer totalt. 

Sju personer i åldern 20–25 samt en person som var fyllda sextio. 

Majoriteten av intervjupersoner är kvinnor med endast en manlig 

intervjuperson. Två av intervjupersonerna har inte påbörjat någon 

universitetsutbildning. 

 

Innan intervjuerna började fick samtliga intervjupersoner information kring 

undersökningen. Syftet med undersökningen avslöjades och 

intervjupersonerna fick då informationen att undersökningen syftar till att ta 

del av deras syn på och upplevda funktion av astrologi. Många 

intervjupersoner hade redan skapat sig en bild av vad jag som intervjuledare 

var ute efter med intervjun. De hade målat upp förväntningar om att studien 

syftade till en viss målgrupp med en viss kunskap. Mång av 

intervjupersonerna menade på att de inte trodde att de besatt tillräckligt med 

kunskap för att vara till nytta i studien. I ett försök att undvika risken att 

intervjupersonerna skulle styras utav deras förväntningar får de 
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informationen att det är deras livsvärld och åsikter som ska stå i centrum 

(Alvesson 2011, s.23). 

 

När intervjupersonerna fick informationen innan intervjun började menade 

jag på att det inte finns några kunskapskrav utan det är deras egna 

uppfattningar och åsikter som är centrala. Det finns därför inga svar som är 

rätt eller fel, bra eller dåliga. 

2.3 Etiska överväganden 

Med det metodval som har gjorts följer även en del etiska överväganden som 

bör förhållas till dels innan, under samt efter arbetet. I förberedelsen av 

intervjuer bör man överväga syftet med intervjuundersökningen. Efter som vi 

har med personer och deras livsvärld att göra bör inte bara syftet vara av 

vetenskaplig vikt. Det är även eftersträvningsvärt att söka förbättra den 

mänskliga situationen som man kommer i kontakt med under 

undersökningen (Kvale 2014, s.99). 

 

Under tematiseringen och skapandet av syftet förhåller jag mig i den grad det 

är möjligt att skapa en intervjuguide som förhåller sig till de väsentliga frågor 

som övervägts tillfredsställa syftet. 

Samtliga intervjupersoner har fått full information om syftet med 

undersökningen. De har blivit informerade att undersökningen söker att ta 

del av deras livsvärld kring astrologi och huruvida den fyller en funktion i 

denna. Syftet har därför inte undanhållits av etiska skäl. Personerna i 

undersökningen är anonyma av konfidentialitetsprincipen (Kvale 2014, s.99). 

 

Den enda informationen man får om intervjupersonerna i undersökningen är 

deras ålder, kön samt utbildning. Anonymitet ges även i ett försök att få 

intervjupersonerna att svara så ärligt som möjligt. Varje Intervjuperson 
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kommer att benämnas som Respondent X, där X byts ut mot en siffra för att 

kunna skilja på respondenterna utan att undanröja anonymiteten. 

 

Under analysarbetet finns det fortfarande etiska överväganden som måste 

göras. Vid analysmomentet kräver det att man har intervjupersonen i 

åtanken. Eftersom undersökningen syftar till att undersöka 

intervjupersonernas livsvärld kan djupare analyser leda till en förvrängning 

av det uttalade. En fråga som ständigt hålls i åtanke under arbetet är därför 

hur djupt intervjuerna kan analyseras innan man kommer ifrån den faktiska 

upplevda livsvärlden. Med tanke på vad intervjupersonerna faktiskt 

förmedlar så hoppas jag kunna ta ett steg ifrån att överanalysera och 

övertolka. Med förhoppningen att inte förvränga intervjupersonernas 

återgivna upplevelse (Alvesson 2011, s.165–166). 

2.4 Tematisering och analys 

Svaren tematiseras utifrån den teoretiska utgångspunkten. Utifrån 

Pietikäinens fem aspekter över ett inre jag och svaren kategoriseras för att 

underlätta en analys. Detta görs även för att det ska bli lättare att orientera sig 

i uppsatsen. 

3 Resultat 

Resultatet av intervjuerna låter oss titta närmare på om huruvida 

respondenterna använder sig utav astrologi för att söka självuppfyllelse. 

Resultatet presenteras utifrån fem olika underrubriker för att göra det lättare 

att orientera sig mellan de olika svaren. De fem olika underrubrikerna är 

tematiseringar utav svaren med utgångspunkt utifrån Pietikäinens modell 

över ett inre jag. Resultatet av intervjuerna presenteras under sina respektive 

rubriker. 
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3.1 Självförverkligande 

Utifrån Pietikäinens teori om jaget och hur vi människor försöker förverkliga 

och hitta vårt inre jag kategoriseras svar som antyder på en jakt efter just 

detta jag. Svar som någonstans handlar om identitet och personlighet 

kategoriseras här för att lättare sorteras för en följande analys. 

Svaren motsvarar någon av aspekterna autenticitet, subjektivism, 

expressivism, narrativism eller edifikation. 

3.1.1 Autenticitet 

Autenticitet kan kortfattat beskrivas som sökandet efter det inre jaget. Som 

presenteras tidigare så är autenticitet ett inre sökande där man har möjlighet 

att ta hjälp utav astrologi för att göra det möjligt att hitta sitt inre jag. 

Respondenternas svar som riktar sig till att beskriva sina egenskaper och 

karaktärsdrag kategoriseras här. 

 

Respondent 1 hävdar att vissa av hans stjärnteckens attribut stämmer in på 

hans personlighet. Respondenten talar återkommande om hur han kan 

relatera till sitt stjärntecken genom intervjun.  

… jag vill ju ändå hävda att mitt stjärntecken har vissa attribut som 

passar in på mig. 

  

En egenskap som han främst kunde relatera till var hans stjärnteckens 

tendens till att vara pedant och ha höga krav på sig själv. Han förklarar hur 

det finns en ”kravbild” som han sätter på sig själv både inom skola och 

idrott. Respondenten berättar även hur stjärntecken kan tänkas hjälpa till att 

skapa en definition hur han är som person. 

…sen är det klart att man tänker på det ibland. Att man framförallt 

funderar över sig själv utifrån sitt stjärntecken. 

 

Även respondent 2 relaterar sin personlighet till sitt stjärntecken. Både 

Respondent 1 och Respondent 2 är födda i stjärntecknet jungfru. De båda 
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beskriver vikten vid att vara noggrann och att ha ordning och reda. 

Respondent 2 nämner även att hon är väldigt rak och ärlig samt rastlös som 

egenskaper som är typiska för sitt stjärntecken. Hon nämner att hon ser 

tydliga likheter med sig själv och sitt stjärntecken. Det finns även tydliga 

likheter mellan henne och hennes mamma samt syster som är födda i samma 

stjärntecken. Karaktärsdrag som är typiskt för hennes stjärntecken, enligt 

respondenten, är att vara rak och ärlig, rastlös samt gillar ordning och reda. 

Jag ser ju mig själv i mitt stjärntecken som personlighetsmässigt. Min 

mamma och min syster är också jungfru och jag ser ju på dem också 

exakt samma. 

 

I sina intervjuer nämner Respondent 3, 4 samt 5 väldigt lite om att relatera 

sina personligheter till sina stjärntecken. Men de ser likheterna mellan sina 

stjärntecken och sina personligheter. Respondent 3 har även fått höra utav 

andra personer att det finns egenskaper som hon delar med sitt stjärntecken. 

Hon nämner att hon tycker att stjärntecken är väldigt generella och det finns 

en viss skepticism. Respondent 4 talar även kort om hur hon kan relatera till 

sitt stjärntecken. Hon nämner även hur lätt det kan vara att anpassa sig till det 

som står i stjärntecknet. Hon tycker att egenskaperna som de olika 

stjärntecknen har är generella. Det är således lätt som individ att identifiera 

sig med dessa oavsett om man är född i ett visst tecken eller inte. 

Men vi har pratat mycket om att det är lätt att vrida sig själv till det 

som står […] Man lägger ihop de egenskaper man har med de som står. 

 

Både Respondent 3 och 4 har en ganska skeptisk syn på stjärntecken men 

menar ändå att de kan relatera. Respondent 5 nämner kort att hon 

överanalyserar väldigt mycket vilket är ett kännetecken för sitt stjärntecken. 

Utöver det talar respondenten inte mycket om sitt stjärntecken. 

 

Respondent 6 berättar under intervjun om stenbocken och hur hon relaterar 

till stjärntecknet. Hon ser tydliga kopplingar mellan sin person och sitt 
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stjärntecken. Respondenten talar om att hon är ganska blyg och lite introvert 

vid nya interaktioner med människor. Vilket hon menar är i likhet med 

stenbock. Respondent 6 nämner även att hon använder sitt stjärntecken som 

ett sätt att förklara varför hon är som hon är. Men även för att identifiera vad 

som är typiskt för henne samt andra i hennes närhet. 

För jag känner mig väldigt passande i min stenbocksroll om man säger 

så. Det som är lite typiskt för en stenbock känner jag passar väldigt bra 

in på hur jag fungerar som person. 

 

Respondent 7 nämner mycket om stjärntecken under sin intervju. Hon är 

född i närheten till ett annat tecken och menar på det viset att hon kan 

relatera till både väduren samt fiskarna. 

Men nu är det sådär i gränsen så jag fyller år när väduren [börjar] och 

fisken slutar så jag kan. Det är väldigt så att jag är lite av fisk och lite 

av vädur i soltecken. 

 

Respondenten nämner inte vilka egenskaper som är centrala för henne eller 

hur hon kan relatera till sitt stjärntecken. Hennes intresse för astrologi 

kommer enligt respondenten själv från hennes nyfikenhet. 

Jag är nyfiken och när jag läser om någonting så vill jag se om det 

stämmer. Jag vill se om det stämmer med verkligheten som jag själv 

uppfattar den. Både om mig själv och de andra. 

 

Enligt Respondent 8 finns det en stark relation mellan hennes personlighet 

och hennes stjärntecken. Hon nämner att hon ser en mängd likheter och talar 

om hur hon vill vara fri från andras kontroll och att hon gärna hjälper andra. 

Vilket hon menar kännetecknar hennes stjärntecken vattuman. 

… när jag fick reda på vad jag hade för stjärntecken läste jag lite om 

mitt stjärntecken. Så märkte jag att det fanns massa likheter typ. Det 

blev ännu mer intressant. 

 

Sammanfattning 

Samtliga respondenter kunde relatera sin personlighet till sina respektive 

stjärntecken. Även om de kunde relatera till sina stjärntecken så var en del 
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respondenter mer kritiska än andra till att stjärntecken verkligen kunde 

berätta hur man är som person. Respondent 3 berättar att hon tycker astrologi 

är ett väldigt intressant samtalsämne och att det känns lite mer lättsamt att 

diskutera än religion. Hon berättar även att några i hennes familj är 

intresserade utav astrologi men menar på att de är ganska skrockfulla. Både 

respondent 3 och 4 talar om hur generella stjärntecken är. De både menar att 

man alltid kan hitta något som man tycker passar in hos sig själv i alla 

stjärntecken. ”det är lätt att vrida sig själv till det som står” (Respondent 4). 

 

Respondent 3 som läser en naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå 

har diskuterat på sin utbildning om det finns en naturvetenskaplig förklaring 

till stjärntecken och de olika personlighetstyperna. Diskussionerna kretsade 

kring om det kunde påverka ens personlighet beroende på när man var född 

på året. Respondenten har ett väldigt naturvetenskapligt förhållningssätt till 

astrologin och är därför skeptisk till att stjärntecknen verkligen kan visa ens 

inre jag. 

 

Samtliga respondenter, förutom Respondent 7, nämner minst en egenskap 

som utmärkande för sitt själv som stämmer överens med stjärntecknet. 

Respondenterna talar om egenskaper som de menar är delar av deras 

personlighet. Delar som tillsammans med andra egenskaper utgör ett jag. 

3.1.2 Subjektivism 

Subjektivism som nämns tidigare syftar till att främja upptäckten utav sin 

inre idiosynkrasi. Svar som kategoriseras här är med andra ord svar som 

motsvarar ett sökande efter en inre oordning eller en inre motvilja i olika 

’negativa’ känslor så som tvivel, rädslor och avsky.  

Subjektivism var inte lika framträdande i intervjuerna som autenticitet var 

och det var endast tre respondenter som nämnde något som kan kategoriseras 

som subjektivism. 
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Respondent 1 talar om hur han hade svårt att kontrollera den ”kravbilden” 

som han hade på både sig själv och andra i sin närhet inom exempelvis 

idrotten. ”Kravbilden” som han talar om är något som var mest påtagligt 

under hans uppväxt. 

… jag var ganska krävande mot både mig själv och min omgivning 

framförallt inom idrotten. […] jag hade svårt att kontrollera den 

kravbilden som jag hade. 

 

Respondenten 1 förklarar sedan detta beteende med att jungfru är väldigt 

detaljstyrd och har höga krav. Respondenten nämner även att han var likadan 

i skolan där han hade väldigt höga krav. Han beskriver detta med att han var 

pedant. Respondenten hade svårt att kontrollera den ”kravbild” som han hade 

på sig själv men menar att den inte finns kvar på samma sätt idag. Vad det 

beror på kan han inte svara på men han säger att det kan ha att göra med att 

han har hittat sig själv lite mer. 

 

Respondent 6 berättade hur hennes stjärntecken kan förklara hur hon är i 

mötet med nya människor. Respondent 6 talar om hur hon kan uppfattas som 

en blyg person vid första mötet med personer. Hon förklarar även att hon kan 

nästan upplevas som introvert. När hon väl känner sig bekväm i gruppen så 

vänder det och hon blir väldigt social och upplevs som extrovert säger hon. 

Jag är blyg i början och sen när jag lär känna så blir det mer att jag 

vågar vara mig själv. 

… man kan tänka på hur folk uppfattas sådär. För att jag som stenbock 

kan va väldigt introverta men när folk väl börjar känna en eller sådär. 

Att man nästan kan bli som en extrovert i den gruppen när man väl 

känner sig bekväm i den. För att i början kan man kännas som blyg 

vilket det oftast alltid gör. 

 

Respondent 8 talade om hur hon gillade att känna sig fri eftersom att hon var 

född i stjärntecknet vattuman. I samband med detta talar hon om hur hon kan 

känna sig väldigt obekväm när hon blir styrd av andra. Hon nämner främst 

att hon får en obekväm känsla när andra talar om för henne hur hon ska tänka 



 

22(39) 

 

och känna. Respondent 8 får frågan om hon kan relatera sin personlighet till 

sitt stjärntecken och om det är något speciellt hon tänker på. Hon svarar med 

att hon, som vattuman, vill ha en frihetskänsla. 

Men lite med det här att vi vill va väldigt fria. Vattumän det märker jag 

så fort jag känner mig lite låst eller fast eller att någon försöker 

kontrollera lite med vad jag tycker och hur jag ska bete mig. Jag blir 

väldigt obekväm. Jag vill gärna känna mig fri (Respondent 8). 

 

Respondent 2 berättar att hon blir väldigt irriterad när hon inte har ordning 

och reda. Precis som Respondent 8 så beskriver Respondent 2 en egenskap 

som för med sig negativa känslor när vissa omständigheter infaller. Enligt 

Respondent 2 så är ordning och reda något som är ett karaktärsdrag hos 

hennes stjärntecken som är jungfru. 

 

Sammanfattning 

Respondent 1 talar om svårigheterna att kontrollera den ”kravbild” som han 

hade på sig själv i under sin uppväxt. Men den ”kravbild” som han hade på 

sig själv finns inte kvar idag enligt respondenten. Följande berättar 

Respondent 6 hur hon kan uppfattas som blyg vid mötet med nya människor. 

När respondenten väl känner sig bekväm bland de nya människorna så menar 

hon på att den beskrivna blygheten inte längre är närvarande. Både 

respondenterna talar om dessa karaktärsdrag med en negativ klang. De båda 

berättar även om hur dessa karaktärsdrag eller egenskaper har/kan försvinna. 

 

Respondent 8 talar däremot om hur hon får en obekväm känsla av att känna 

sig styrd. Respondenten menar att hon behöver känna sig fri för att inte få en 

obekväm känsla. Snarare att prata om en egenskap som har negativa 

konsekvenser så talar Respondent 8 om ett karaktärsdrag som kan medföra 

negativa känslor vid vissa omständigheter. Även Respondent 2 talar om en 

sådan egenskap. Hon berättar hur hon blir irriterad när hon inte lyckas ha 

ordning och reda i sin närhet. Det som Respondent 8 och 2 talar om upplevs i 
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grund som positiva egenskaper som kan bidra med negativa upplevelser vid 

vissa omständigheter. 

3.1.3 Expressivism 

Expressivism är aspekten som syftar till hur kärnidentiteten kommer till 

uttryck genom olika handlingar. Dessa uttrycks genom en mängd 

grundläggande val så som vilket arbete vi har, vart vi bor och hur vi klär oss 

mm. Jaget måste få komma till uttryck och detta görs på en mängd olika sätt. 

Kategorin expressivism kan därför bli relativt bred och även ganska vag. 

Eftersom att respondenternas egna uppfattningar ska stå i fokus avgränsas 

expressivismen till hur respondenterna upplever att deras inre jag kommer till 

uttryck. Kläder, språk, kroppsspråk och andra saker som ligger till grund för 

en persons yttryck kan kategoriseras under expressivism. Det kommer dock 

att inte finnas med här med tanke på att det är respondenternas egna tankar 

som står i fokus. 

 

Respondent 1 berättar om att han hade en stor ”kravbild” på sig själv inom 

idrotten samt skolan när han var yngre. Respondent 1 ställde väldigt höga 

krav på sin prestation vilket också gick ut över sina lagkamrater och andra i 

hans närhet. 

Jag hade en period när jag växte upp som jag var ganska krävande mot 

både mig själv och min omgivning. Framförallt inom idrotten. […] 

Någonstans så är jungfrun väldigt detaljstyrd exempelvis. Så 

någonstans där så sökte man falla tillbaka lite på det. 

 

Enligt respondenten så är hans stjärntecken, jungfru, väldigt noggrann och 

ställer höga krav. I det respondenten berättar ser han hur hans inre jag 

kommer till uttryck och även hur det influerade andra i hans närhet. 

 

Respondent 2, som även hon är jungfru, talar om flera egenskaper som hon 

har gemensamt med sitt stjärntecken. Någon som hon märker tydligt är hur 
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hon gillar att ha ordning och reda. När hon inte lyckas ha ordning och reda 

runt om sig märker hon av det och kan bli väldigt irriterad. 

Men sen så vissa grejer som ordning och reda. Ja, det vill jag ju ha men 

det är ju inte alltid att man uppfyller det. Då blir man ju väldigt 

irriterad och det tillhör också stjärntecknet […]. 

 

Respondent 2 märker här hur hennes inre själv eller stjärntecken kommer till 

uttryck vid ett visst tillfälle. Hon kan även se detta hos hennes mamma och 

syster som även de är födda i jungfrun. 

 

Respondent 8 berättar hur hon vill känna sig fri och inte känna av kontroll 

från andra. Frihetskänslan som respondenten talar om kommer snarare i 

uttryck när hon känner en avsaknad snarare än när den är närvarande. Hon 

berättar hur hon kan känna sig obekväm när någon berättar för henne hur hon 

ska bete sig eller vad hon ska göra. 

 

Sammanfattning 

Respondent 1, 2 och 8 berättar om när de märker att deras inre jag eller 

karaktärsdrag som de har gemensamt med sitt stjärntecken kommer till 

uttryck. Dessa uttryck påverkar inte bara respondenten i sig utan kan även 

påverka andra personer i deras närhet. Respondent 1 som tidigare talat om 

den ”kravbild” som han hade under sin uppväxt och hur den kunde påverka 

honom och andra i sin närhet. Respondent 2 berättar om hur hon behöver 

ordning och reda runt sig. När det inte uppfylls så märker hon avsaknaden 

vilket leder till irritation. Detta kunde hon se även hos hennes mamma och 

syster som både är jungfru precis som Respondent 2. Till sist talar 

Respondent 8 om hur hon behöver känna sig fri. Hon gillar inte när andra 

berättar vad hon ska göra eller hur hon ska känna. När det inträffar så kan 

hon känna sig obekväm och hennes behov av frihet uttrycks således genom 

den obekväma känslan. 
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3.1.4 Narrativism 

Svaren som kategoriseras under narrativism är svar där respondenterna 

berättar historier om sig själva som ett sätt att förankra sin identitet. Dessa 

historier kallas narrativ genom texten och fungerar som historier som 

förstärker och legitimerar respondenternas egna identitet. 

 

Respondent 1 talar om ett väldigt tydligt narrativ under sin intervju. 

Respondenten berättar om hur han som ung hade en period där han var 

väldigt krävande mot sig själv och mot andra. Han fortsätter med att berätta 

att han hade en väldigt stor ”kravbild” på sig själv och andra, främst inom 

idrotten. Respondenten hade även höga krav på sig själv i skolan. Han 

förklarar beteendet med hjälp av hans stjärntecken. 

… jag hade svårt att kontrollera den kravbilden som jag hade och 

någonstans så är jungfru väldigt detaljstyrd. 

 

Han fortsätter med att berätta att den ”kravbilden” som han hade i ung ålder 

inte finns kvar på samma sätt. Vad det beror på vet han inte men han gör ett 

antagande att det kan bero på att han har blivit äldre och hittat sig själv. 

 

Respondent 2 berättar hur hon läser sina horoskop på kvällen för att summera 

den dagen som har varit. Respondenten gillar inte att läsa horoskopen på 

morgonen. Hon menar på att det känns som att man måste uppfylla det som 

står i horoskopet i så fall. Respondenten tittar tillbaka på dagen genom sitt 

horoskop och menar att de saker som står inte måste ha hänt. Men att hon 

tittar mer övergripande på dagen. Hon kan således legitimera händelser och 

interaktioner under dagen. 

Jag kan inte läsa horoskopet på morgonen för då blir det att jag ska 

uppnå det som står i horoskopet med min dag. Men läser jag det på 

kvällen istället så kan jag hellre titta tillbaka att det här stod i dagens 

horoskop, har det hänt liksom idag. 

 

Gemensamt för de båda respondenterna är hur deras narrativ utspelar sig i 

preteritum. Narrativet tittar med andra ord tillbaka på någon specifik 
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händelse eller en serie av händelser som har inträffat. Narrativen kan även 

användas för att konstruera interaktioner med andra i förtid. Dessa narrativ i 

futurum karaktäriseras i studien av hur respondenterna någon gång har 

jämför stjärntecken med andra. Genom att jämföra stjärntecken ska man på 

förhand kunna se huruvida personlighetstyper kommer överens. Vilka 

personer fungerar bra ihop och vem går ihop med vem. Genom jämförelse 

legitimerar man även sitt eget själv och hur man interagerar med andra. 

 

Respondent 3 berättar om att hon har jämfört stjärntecken. 

Jag har gjort det på skämt. Det finns internetsidor som man kan skriva 

in och så får man ett resultat. Men det är inget som jag hade vänt mid 

till seriöst. 

 

Respondenten är skeptisk till att en sådan jämförelse mellan stjärntecken kan 

visa om man går bra ihop eller inte. Hon menar på att det alltid finns något i 

stjärntecknen som man kan relatera till och att de på så viss är väldigt 

generella. 

… det finns alltid något man kan hitta i det som står om 

personlighetstyperna som stämmer överens mer eller mindre. Och då 

tror jag att vill man att det ska stämma överens så hittar man de orden 

och tolkar det på sitt sätt så det stämmer överens också. 

 

Även respondent 1 har någon gång testat att jämföra stjärntecken med sin 

sambo. Han kommer inte ihåg vad jämförelsen hade visat. Han utgår från att 

det stod något bra eftersom att det hittills har fungerat bra ihop säger han. 

Respondent 4, 5 och 8 har också jämfört stjärntecken någon gång för att se 

om de går bra ihop med andra. Respondent 6 vet om att man kan jämföra 

stjärntecken för att se huruvida man går ihop eller inte. Hon säger att hon inte 

har brytt sig så mycket om det men kan ändå tänka sig att det kan vara kul att 

kolla någon gång. Hon menar att hon går efter hur personen är snarare än hur 

ens stjärntecken säger att man ska vara. 
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Respondent 7 brukar jämföra stjärntecken när hon lär känna nya människor. 

Det gör hon både om hon träffar en ny partner men även när hon träffar nya 

vänner eller arbetskamrater. Respondent 7 berättar att hon ofta läser om hur 

de olika stjärntecknen är när hon möter nya människor men hon glömmer 

vad som stod lika snabbt. Respondent 7 har ett stort intresse för astrologi och 

säger att hon kan ganska mycket om många utav stjärntecknen. Även om hon 

glömmer vissa saker som står ganska snabbt så kommer hon ihåg en hel del 

ändå på grund av hennes intresse. 

När jag träffar nya människor både partner och vänner brukar jag läsa 

om just det soltecknet liksom hur de är. Men sen så glömmer jag bort 

det lika snabbt igen. Men jag vet ju i och med att jag har varit 

intresserad av det så länge så kommer jag ju ändå ihåg vissa saker som 

hör till vissa tecken. 

 

Sammanfattning 

Narrativism i Pietikäinens modell syftar till att individer skapar berättelser 

om sig själva för att skapa en enhetlig bild av sitt jag genom tid. Genom att 

skapa och återberätta händelser som tidigare har hänt förankrar sig jaget i 

något och på så vis förklarar vi varför man är som man är. Dessa händelser 

blir ett sätt att legitimera sitt jag. 

 

Respondent 1 och 2 talar om olika händelser som utspelar sig i preteritum, 

dåtid. Respondent 1 som talar om en del av sin uppväxt tar en längre blick 

tillbaka. Han förklarar sin personlighet under uppväxten med sitt stjärntecken 

och presenterar även ett narrativ som förankrar han person idag med en 

tidigare händelse. Tillskillnad från Respondent 1 så har Respondent 2 ett 

narrativ som är mycket närmre i tiden. Hon talar om hur hon snarare tittar 

tillbaka på den gångna dagen med hjälp av dagshoroskop. 

 

Då narrativ förankrar och legitimerar ens inre själv med berättelser genom tid 

tittar vi även på respondenternas berättelser med fokus på framtid eller 

futurum. Narrativ med fokus på futurum karaktäriserades av att jämföra 
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personligheter mellan stjärntecken för att på förhand avgöra om man kommer 

överens med en person eller inte. 

 

Samtliga respondenter var medvetna om att möjligheten finns att jämföra 

olika stjärnteckens personlighet för att se om man går bra ihop med någon 

annan eller inte. Respondent 7 berättar hur hon jämför stjärntecken med nya 

människor som hon möter. Således skapas ett narrativ över möjliga 

situationer och interaktioner mellan henne och de nya personerna. 

3.1.5 Edifikation 

Edifikation, enligt Pietikäinen, är tanken att diagnostisera och läka det icke 

autentiska jaget (Pietikäinen 1999, s.270). Hammer beskriver edifikation som 

en konstruktion av en uppsättning stödjande och styrande idéer och praxis 

(Hammer 2003, s.365). 

 

Den enda respondenten som talar om något som skulle kunna liknas vid en 

diagnostisering eller ett läkande utav ett icke autentiskt själv är  

Respondent 1. Vid exemplet om hans narrativ från uppväxten så nämner han 

att den ”kravbild” som fanns då inte längre är kvar. Han vet inte vad det 

beror på men föreslår att det kanske är på grund utav att han har blivit äldre 

och hittat sig själv mer. 

Däremot sen nu när man har blivit äldre så finns ju inte den kravbilden 

kvar riktigt sen vad det beror på det kan jag inte svara på. Det handlar 

kanske bara om att man kanske har hittat sig själv lite mer. 

4 Analys/Diskussion 

Syftet med arbetet är att ta reda på huruvida astrologi fungerar som ett medel 

för att nå självuppfyllelse genom att finna ett inre jag. Utifrån Pietikäinens 

modell över ett inre själv jämförs respondenternas svar och hur de uppfyller 

de fem delarna som modellen består av. Dessa delar är autenticitet, 

subjektivism, expressivism, narrativism samt edifikation. 
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För att astrologin ska kunna fungera som ett medel för att hitta det inre jaget 

behöver det kunna hjälpa de som vänder sig dit att hitta egenskaper som är 

inneboende i detta jag. Jakten på ett autentiskt jag med hjälp av astrologi 

kommer till uttryck i respondenternas svar. Samtliga respondenter kunde 

identifiera sig själva med sitt stjärntecken. Respondent 1 nämner att det är 

kart att han funderar över sig själv utifrån sitt stjärntecken ibland. Han 

berättar att han har förklarat varför han är som han är med hjälp av sitt 

stjärntecken. Genom hans narrativ om hans uppväxt så identifierar sig 

respondenten i sitt stjärntecken och förankrar sitt autentiska jag i tidigare 

händelser. Respondent 6 berättar även hur hon kan tänka sig att astrologin 

kan hjälpa henne att förklara varför hon exempelvis är blyg. Respondent 2 

berättar om hur hon gillar ordning och reda samt att hon är rak och ärligt. 

Något som enligt respondenten är typiskt för hennes stjärntecken. 

Respondenterna identifierar med andra ord karaktärsdrag hos sig själva med 

hjälp av sitt stjärntecken. För de respondenter som lägger fokus på 

stjärntecknens tillskrivna egenskaper blir autenticitet framträdande. Hammer 

skriver att en astrologisk konsultations syfte inte är till för att förutse en 

framtid utan snarare för att uppnå autenticitet. Autenticiteten nås genom att 

man tolkar ens födelsekartor med stjärntecknens karaktärsdrag och genom att 

man i sin tur håller sig trogen till dessa. 

To truly understand the role of the astrological consultation is not to 

have one’s fortune read, but to want to attain authenticity by 

deciphering the scripts written for oneself and being faithful to them 

(Hammer 2003, s.362). 

 

Även om en del respondenter håller sig kritiska till om stjärntecken verkligen 

speglar ett inre själv så kan de identifiera sig med dem. De som håller sig 

kritiska och skeptiska menar att stjärntecken är för generella. Det går alltid 

att identifiera sig med det som står menar Respondent 3. Med autenticitet gör 

man även antagandet att det inre självet har gått förlorat på grund utav olika 
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utbildningar eller olika former utav social påverkan (Pietikäinen 1999, 

s.268). Det är därför svårt att identifiera vem man ’verkligen’ är. De sociala 

påtryckningarna gör att vi tillskriver vissa egenskaper som är mer eller 

mindre önskvärda. För vissa individer blir det därför lättare att se de mer 

’önskvärda’ egenskaperna. Vilket i sin tur leder till att man kan identifiera 

sig med egenskaper som inte är i enlighet med ens inre själv (Hammer 2003, 

s.362). 

 

Kristine Munk skriver även att många av de kvinnor som var med i hennes 

studie inte uppfattar astrologi som att antingen ha rätt eller fel. Deras 

ställning till astrologi utmärker sig i nyfikenhet och lek. Ur deras perspektiv 

är inte de astrologiska kartorna bara en karta över kosmos utan även en bild 

över sig själva. Dessa kartor gör det sedan möjligt att uppfatta och reflektera 

över sitt liv som meningsfullt. Munk karaktäriserar de berättelser som hon 

fick höra utav intervjupersonerna med ett centralt tema. Nämligen att försöka 

skapa en kraftfull berättelse om identitet omgiven av omständigheter som är 

bortom deras egna kontroll. Munk poängterar att de flesta intervjuade 

kvinnorna som vänder sig till astrologin inte tror på astrologi utifrån 

vetenskaplig validitet. Men det är ändå de som använder sig utav astrologin 

(Munk 2012, s.8). Oavsett om astrologi inte är på riktigt eller om den 

vetenskapliga grunden är svag så kan den fortfarande fylla en funktion för de 

som vänder sig dit. Det slutliga testet är alltid om man kan uppleva det själv 

(Hammer 2003, s.331). Vilket respondenterna har gjort, med en viss 

skepticism.  

 

Subjektivism som nämns tidigare syftar till att främja upptäckten utav sin 

inre idiosynkrasi. Svar som kategoriseras här är med andra ord svar som 

motsvarar ett sökande efter en inre oordning eller en inre motvilja i olika 

’negativa’ känslor så som tvivel, rädslor och avsky. 
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Subjektivism var inte lika framstående i intervjuerna som autenticitet var och 

det var endast tre respondenter som nämnde något som kan kategoriseras 

som subjektivism. Respondent 1 talar om en svårkontrollerad ”kravbild” som 

något negativt. Respondenten ställde höga krav på sig själv och andra inom 

idrottssammanhang samt i skolan. De höga kraven blev till något negativt när 

det påverkade honom själv och andra i sin närhet. Beroende på hur 

respondenten talar om sina egenskaper gör att det kan uppfattas både positivt 

och negativt. Att ha höga krav och vara pedant är något som får en negativ 

klang. Medans ordningsam och noggrann är ord som oftast har en positiv 

klang vilket Respondent 2 beskriver utifrån stjärntecknet jungfru. Både 

respondenterna beskriver liknande egenskaper men i olika kontext. Orden 

syftar till snarlika egenskaper men är även laddade med olika värden. 

Skillnaden mellan autenticitet och subjektivism är att subjektivism lägger 

fokus på den inre oordningen. Hammer beskriver detta på följande vis: 

Even our sometimes deeply contradictory drives and urges are due not 

to the varying fortunes of circumstance, but to a corresponding 

multiplicity of inner forces that reflects the core self in a variety of 

ways (Hammer 2003, s.362). 

 

De flesta egenskaper har både negative och positive motsvarigheter. 

Beroende på situation så kan det variera hur man ser på dessa egenskaper och 

hur de ger sig till uttryck. De egenskaper som karaktäriserar det inre jaget 

kommer således till uttryck på olika sätt. Både positivt och negativt. Men för 

att nå ett självförverkligande måste även subjektivismen, den inre 

oordningen, omfamnas. 

 

För att nå ett inre jag måste man låta det komma till uttryck. Detta kallas 

expressivism i Pietikäinens modell. Hur det kommer till uttryck kan vara allt 

från ständig närvarande handlingar som hur man pratar, hur man klär sig 

eller ens kroppsspråk. Men det kan även återfinnas i konst, musik, vilket jobb 

man har eller vart man väljer att bo (Pietikäinen 1999, s.269). Det inre jaget 
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kan därför komma till uttryck på en mängd olika sätt. Respondenternas svar 

som rör vid expressivism karaktäriseras utav hur deras inre jag synliggörs för 

de själva men även hur det kan påverka andra. 

 

Respondent 2 som berättar om sin vilja att ha ordning och reda märker 

tydligt när den viljan inte tillfredsställs. Hon berättar att hon kan bli väldigt 

irriterad när hon inte lyckas hålla ordning runt om sig. Irritationen är ett sätt 

för hennes inre själv att komma till uttryck. Respondent 8 pratar om hur hon 

vill känna sig fri och inte bli styrd av andra. När hon väl känner sig styrd och 

inte längre fri att bestämma själv så känner hon sig obekväm och genom 

känslan uttrycker sig det inre självet. Både respondenternas beskrivningar 

karaktäriseras utav att det inre självet kommer till uttryck när något saknas 

eller inte uppfylls. Den irriterade eller obekväma känslan gör det klart att 

något inte är som man vill ha det. Men uttrycket i sig säger inte specifikt vad 

det är som inte stämmer. Detta kan man endast veta när man känner till sitt 

behov av ordning och reda eller att vara fri. 

 

Problemet med det expressiva är att man inte helt säkert kan veta om det är 

det inre jaget som kommer till uttryck. Pietikäinen skriver om Jungs terapi 

där man menar att det inre självet kan komma till uttryck genom icke-

språkliga medel så som skulptering och målning (Pietikäinen 1999, s.269). 

Det kräver därför en profession i from av psykologer för att tolka dessa 

uttryck. All expressivism behöver därför tolkning. Allt från känslor som vi 

har pratat om till kläder och kreativa skapelser som uttryck. Astrologin i 

form av stjärntecken som berättar om ens inre jag till professionella 

astrologer som hjälper till att tolka menas därför vara ett medel för att avkoda 

dessa expressiva handlingar och händelser. 

 

Narrativism syftar till att konstruera en temporär enhet vilket förankrar det 

inre jaget och identitet genom tiden. Detta görs genom att vi skapar 
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berättelser om våra liv (Pietikäinen 1999, s.270). Respondent 1 som 

berättade om sin barndom hade skapat ett sammanhang med händelser som 

förankrar hans identitet genom tid. Respondenten kunde förklara sin 

berättelse med hjälp av sitt stjärntecken och på så viss tolka varför det var 

som det var och varför han är som han är idag. Respondentens narrativ 

utspelar sig i det förflutna men man kan även tänka sig narrativ som utspelar 

sig i framtida händelser. 

 

Ett exempel på hur narrativ användes med framtida händelser i fokus är hur 

man jämför stjärnteckens personligheter för att på förhand kunna se hur väl 

dessa fungerar tillsammans. Respondent 7 var den som pratade mest om 

detta. Hon berättar hur hon jämför stjärntecken när hon träffar nya vänner 

och kollegor. På förhand skapar respondenten förväntningar om hur personen 

är utifrån dennes stjärntecken. Det leder till att respondenten kan skapa ett 

narrativ om hur interaktionen kommer att vara. Det blir med andra ord en 

temporär berättelse som just i stunden förklarar ett möjligt utfall. Det bidrar 

även med en identifikation genom den andre. Respondenten kan genom att 

identifiera andras personlighet skapa sig en bild av vad hon inte är och 

således identifiera sitt egna jag. 

 

Problemet med narrativ med fokus på framtida händelser är att det inte 

skapar en klar och tydlig berättelse. Det skapar bara ett möjligt utfall av vad 

som kan hända och leder till förutfattade meningar. De narrativ med fokus på 

tidigare händelser ger en mer tydlig förklaring och starkare förankring till sin 

egen personlighet. Exempelvis kommer Respondent 1 att alltid kunna ha 

kvar sitt narrativ om sin uppväxt för att förklara sin person då och nu. Men 

som Munk konstaterade i sin undersökning så försöka respondenterna skapa 

en kraftfull berättelse om identitet omgiven av omständigheter som är bortom 

deras egna kontroll (Munk 2012, s.8). 
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Till sist vävs allt samman i edification. Edification syftar till konstruktionen 

av en uppsättning av stöttande och vägvisande idéer och handlingar. Det 

krävs att det autentiska jaget ha hittats, man har mött de subjektiva drifterna i 

det undermedvetna, gjort det möjligt att stå emot det expressiva från andra 

samt förstått sitt livs narrativ. Det är denna upplysning som gör att astrologin 

anses ha en terapeutisk aspekt (Hammer 2003, s.365). Endast Respondent 1 

hade ett svar som kategoriserades under edification. Respondenten talar om 

att han har blivit äldre och kanske hittat sig själv. Vilket antyder på att det 

finns ett jag att hitta. Att tro att det finns ett inre jag är grundläggande för att 

sökandet efter det ska vara lönsamt. Även om respondenterna inte 

uttryckligen talat om att diagnostisera och läkande av jaget så pekar deras 

svar till en viss edification. Edification går att finna eftersom att de andra 

aspekterna är närvarande. I svaren kan vi se ett sökande efter autenticitet, de 

subjektiva drifterna i det undermedvetna synliggörs, expressivism där det 

inre jaget ger sig till uttryck och narrativ bildas för att skapa en förankring till 

sitt jag genom tid närvarar. 

 

Hur dessa ger sig till uttryck ser väldigt olika ut hos respondenterna men kan 

liknas vid smörgåsbordet som Frisk skriver om i sin bok. Respondenterna 

plockar på smörgåsbordet för att skapa sig sitt eget meningssystem för att 

förklara de olika företeelserna som uppstår i vardagen (Frisk 1998, s.164, 

183–185). Därför kan det, som vi ser i studien, se väldigt olika ut. 

Meningssystemen hos de olika respondenterna kan se väldigt olika ut och 

astrologi behöver inte vara den enda delen som utgör detta meningssystem. 
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5 Avslutning 

Utifrån respondenternas svar så hittar vi samtliga av de fem aspekterna i 

Pietikäinens modell över ett inre själv hos astrologin. Hur och när 

respondenterna använde sig utav dessa ser dock olika ut. Vilket inte är så 

konstigt med tanke på hur bred och svårdefinierad astrologi är. I början 

presenterades Martinssons och även Gustavssons artiklar med något utav en 

motsättning mellan sig. Martinsson hävdade att astrologi fyller en funktion 

hos individer. Gustavsson i sin tur hävdar att det inte finns några som helst 

rationella belägg på att astrologi faktiskt fungerar. Utifrån arbetet som har 

presenterat så skulle jag vilja påstå att astrologi kan fungera som ett medel i 

sökandet efter sitt inre själv. Precis som Kristine Munk skriver i sin studie så 

är inte den vetenskapliga validiteten hos astrologi det viktiga. Utan det är hur 

den kan hjälpa människor att skapa kraftfulla berättelser om identitet som 

blir centralt för de astrologiskt intresserade.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide astrologi i vardagen  

Uppvärmningsfrågor:  

- Hur gammal är du? 

- Vilken är den högsta utbildningen du har? 

- Vilket stjärntecken är du? 

Betydelse och funktion 

- Vad är astrologi för dig? 

- Hur kom du i kontakt med astrologi första gången? 

- Vad betyder astrologi för dig i ditt liv? 

- Finns det något speciellt tillfällen du vänder dig till astrologin? 

Gemenskap och relationer 

- Har du några i din närhet som också tror på astrologi? 

o Brukar du diskutera astrologi med andra? exempelvis vänner 

eller familj? 

Astrologi i olika former 

- Hur kommer astrologi in i din vardag? 

- Brukar du läsa dags-/veckohoroskop? 

- Har du någon gång kunnat relaterat din personlighet med ditt 

stjärntecken 

- Har du någon gång använt dig av ditt stjärntecken för att se om du 

matcha med en partner eller en annan relation?  

Frågor med koppling till andra esoteriska strömmar 

- Vad tror du händer efter döden? 

- Har du någon gång besökt ett medium, en shaman eller något 

liknande? 

- Har du någon gång utövat yoga, meditation, mindfulness eller 

liknande?  
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Innan intervjun börjar får personen information om i vilket syfte intervjun 

äger rum. Personen får reda på att jag är intresserad utav personens livsvärld 

och vilken roll astrologi har i den världen. Jag som intervjuledare kommer 

även berätta att jag kommer försöka hålla en så passiv roll som möjligt. Det 

är intervjupersonens tankar som ska föras in i ljuset, med så lite påverkan 

från mig som möjligt. Målet är att få så utvecklade svar som möjligt och 

intervjun. 
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