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1. Inledning 

Jag har under min religionsvetenskapsutbildning fått en större förståelse för hur viktig religion 

är i världen. Jag har inte växt upp med religion, förutom de religiösa traditionerna dop, 

konfirmation och bröllop, och har därför ingen uppfattning av religionens betydelse. Sverige 

är ett utav de mest sekulariserade länderna i världen (Davie 2002). Detta säger lite om det 

svenska samhället där människor som är religiösa kan ses som annorlunda istället för att vara 

norm. Men är vi svenskar verkligen så sekulariserade som studierna visar?  Kanske finns det 

ett religiöst behov i Sverige. Ett behov av att bli vägled samtidigt som man får välja väg själv 

efter ens egen förnuft och intresse. Ett behov att hitta mening och lycka i livet. Kanske finns 

svenskarnas religion i Mia Törnbloms bok Självkänsla nu!? I dagens svenska samhälle 

översköljs vi av tankar och metoder hur man kan må bra. Dessa metoder och tankar kanske 

lika gärna kunnat vara religiösa. Alltså de terapeutiska diskussionerna som förekommer idag 

skulle kanske egentligen kunna ha samma funktion som religion har. Att se psykoterapi som 

ett substitut till religion är en tankegång som inte är helt ny men som också är långt ifrån 

genomarbetat. Många ser de nog som två helt motsatta poler, särskilt kanske om man är 

religiös. Så vad är egentligen religion och hur brett kan man sträcka sig för att få ingå inom 

begreppet religion?  

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med arbetet är att analysera Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! utifrån ett 

religionsvetenskapligt perspektiv. Hur skulle man kunna se boken Självkänsla nu! som ett 

substitut för religion i sekulariserade Sverige och skulle detta förklara dess popularitet? 

 

1.2 Metod 

Föreliggande arbete består av en kvalitativ undersökning av dokument i form av facklitteratur 

(Patel & Davidson 2003:63-64). Denna litteratur har på ett eller annat sätt gett förutsättningar 

för att utveckla innehållet i Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! som är ett centralt dokument 

genom hela arbetet. För att kunna få svar på arbetets problemformuleringar behövs 

bakgrundskunskaper som i detta fall har handlat om religionsdefinitioner, sekularisering och 
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dess utbredning i Sverige, utseendet av folkreligiositeten i Sverige och hur den ”nya” religiösa 

inriktningen new age ser ut. Anledningen till att dessa ämnesområden ingår är för att skapa en 

grund till att slutligen i arbetet förra en diskussion som utgår ifrån sanningsenliga studier. 

Religionsdefinition är t.ex. en väsentlig del av arbetet då det är den som diskussionen utgår 

ifrån för att få svar på om man kan kalla Törnbloms bok en typ av religion. Likaså behövs 

begreppet och omfattningen av sekularisering studeras för att få svar på hur Sveriges syn på 

religion ser ut och om det finns ett samband mellan Sveriges religiositet och populariteten av 

Törnbloms bok Självkänsla nu!. Valet av referenslitteraturen har dels rekommenderats av 

handledare och dels inhämtats ifrån litteratursökningar via Libris utefter de olika kategorierna. 

Genom studier av referensförfattarna kan man säga att det finns god tillförlitlighet hos 

litteraturen. Vid datainsamlingen och studiet av litteraturen har tankar och reflektioner 

dokumenterats för att användas vi senare analys (Patel & Davidson 2003:119). För att sedan 

få svar på arbetets syfte, att Självkänsla nu! kan vara ett substitut till religion, har Törnbloms 

bok i resultatdelen kodats genom att ordna teman att utgå ifrån. Dessa teman har sedan 

studerats och analyserats utifrån forskares teorier för att kunna analyseras.  Exempel på teman 

är meningssystem, människosyn och metoder och tankar. Val av teman ha utgått från 

karaktären av Törnbloms bok. De olika temadelarna har också studerats utifrån både ett 

religionsvetenskapligt perspektiv och Mia Törnbloms tankar och teorier. I resultatets analys 

finns även en diskussion kring likheter och skillnader mellan de båda perspektiven. I 

diskussionen kopplas bakgrundteorin och resultatet samman för att analyseras och ge en 

slutsats. 

Arbetet har avgränsats genom att fokusera på Törnbloms Självkänsla nu! och genom att 

fokusera på Sveriges religiositet istället för den globala. Anledning till att jag, författaren, 

valde just Törnbloms bok bland liknande psykoterapeutiska böcker är att det var denna jag 

kommit mest kontakt med i samhället och media och för att jag själv läste boken i samband 

med mina religionsvetenskapliga studier på Högskolan i Halmstad, såg att det fanns 

paralleller mellan religionens metoder och funktioner och Törnbloms metoder och teorier. 

Detta kan ha påverkat min process och analys i arbetet eftersom arbetet genomsyras av  

subjektiv tolkning. Min förförståelse är att vi i Sverige lever ett sekulariserat samhälle som 

behöver den funktion som religion kan ge. Men många svenskar har gett religion en stor 

”tabu-stämpel” vilket märks när man undervisar i religion för ungdomar i skolan. Detta har 

gjort att tron och frågor om livets mening har tryckts undan och tagits över av den materiella 

världen. Detta kan ha vinklat mitt val av referenser och upplägg. Men även om jag som 
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författare redan innan arbetet hade en tolkning av problemformuleringen så ingår flera olika 

aspekter för att få en så fullständig bild som möjligt. T.ex. så belyser arbetet flera definitioner 

av religion och inte bara de som har likheter med Törnbloms bok Självkänsla nu!. Jag är 

därför medveten om att mitt val av kategorier och referenslitteratur kan vara påverkad av min 

egna förförståelse (Patel &Davidson 2003:65).  

 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns inga konkreta studier som undesöker hur man skulle kunna se terapi som en religion 

men det finns tidigare studier som är inne på samma spår. Lena Löwendahl (2005) som är 

verksam vid Lunds universitet har i sin bok Med kroppen som instrument. En studie av new 

age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus utforskat kopplingar mellan människans hälsa 

och religiösa konstruktioner. Även religionspsykologen Owe Wikström (1990) vid Uppsala 

universitet har forskat kring religion och psykoterapi i sin bok Den outgrundliga människan. 

Livsfrågor, psykoterapi och själavård. Om vi förflyttar oss några decennier bakåt i tiden och 

vänder på det så förutsåg sociologen Peter L. Berger att det, åtminstone i USA, inte var 

omöjligt att religiösa organisationers innehåll skulle präglas av den mer sekulariserade och 

psykologsiska karaktären (Berger 1969:148), vilket visar ett samband mellan religion, 

sekularisering och psykoterapi. När jag gick igenom de tidigare studierna kring mitt ämne så 

såg jag att det fattades fokus på Sverige, självkänsla och boken Självkänsla nu! av Mia 

Törnblom (2005). Det är här detta arbete kommer in.  

Forskningen kring religiositeten i Sverige idag är utvecklad och många forskare ser Sverige 

som ett sekulariserat land. Religionssociologen Gracie Davie (2002) från University of Exeter 

har bl.a. forskat kring hur Europas sekularisering ser ut och hon ser Sverige som ett väldigt 

sekulariserat land. Även Meredith McGuire (2002) från Trinity University i Texas och Steve 

Bruce (2002) från University of Aberdeen har studerat sekularisering och alla dessa forskare 

kan se ett samband mellan sekulariseringen och framkomsten av privatreligiositeten. 
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2. Teori och bakgrund 

2.1 Religionsdefinition 

För att kunna jämföra och se om man kan kalla Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! för 

religion så måste man diskutera religionsbegreppet. Detta är dock inte det lättaste. 

Religionssociologen Milton Yinger sökte på 1970-talet under ett par timmar igenom många 

universitetsböcker och hittade ca 100 olika definitioner av vad religion är och det finns inte 

någon definition som kan tillfredställa alla (Andersson & Sander 2005:53). När många 

funderar kring begreppet religion skapas oftast en bild av en historisk företeelse som har 

formen text och praktiska moment. Men religion är egentligen något som ”blommar” och som 

hela tiden yttrar sig i nya former och uttryck (Flood 1999:42-43). Till att börja med så kan 

man dela upp religionsdefinitioner i substantiella och funktionella (Furseth & Repstad 

2005:28-36, Geels & Wikström 1999:13, Andersson & Sander 2005:54, McGuire 2002:9-13). 

När diskussioner kring den substantiella definitionen utförs så handlar den om vad religion är, 

alltså kännetecken av religionens innehåll såsom trosföreställningar, institutionsformer och 

praktiska moment som ritualer. När det rör sig om trosföreställningar nämns oftast tron på det 

transcendenta (Furseth & Repstad 2005:28-33). Substantiella definitioner är även enklare att 

tillämpa i studier än vad funktionella definitioner är, mycket pga. att den är mer tydligt när det 

gäller innehållet av religion och kan därför lättare användas när man jämför olika religioner 

och företeelser (Geels & Wikström 1999:14). Religionshistoriken Bruce Lincoln och 

sociologen Steve Bruce är två forskare som använder sig av en substantiell definition där 

transcendent tro, praktiska handlingar, församling och institutioner avgränsar vad religion är 

(Lincoln 2003:5-7, Bruce 2002:200). Den funktionella definitionen beskriver vad religion gör 

och då syftar man ofta på vilken funktion religion har för individen och samhället. Exempel 

på detta kan vara att religion ger trygghet, svarar på existentiella frågor och håller ihop 

gruppen (Andersson & Sander 2005:54). Att hitta identitet och mening i livet kan också ingå i 

en funktionell religionsdefinition (McGuire 2002:26-27). Religionssociologen Liselott Frisk 

menar att en viktig del inom den religiösa sfären är att vi människor använder oss dagligen av 

olika slags referensramar för att kunna tolka händelser i vår tillvaro, detta gör vi för att skapa 

mening (Frisk 1998:184). Meningssystem är dock inte något som man bara har utan utvecklas 

i relation till andra människor. Mening och identitet hör ihop med varandra för det är i sociala 

relationer som man hittar sin egen betydelse och sin roll (McGuire 2002:30-31). En del 

teoretiker som religionspsykologen Ralph Hood hävdar även att mening är knutet till 
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självkontroll och självkänsla (Andersson & Sander 2005:89). Enligt Löwendahl så finns det 

idag så många övergripande meningssystem som har konkurrerat ut religion, religion som 

historiskt sätt har varit det mest verksamma meningssystemet (Löwendahl 2005:37). Nya 

psykoanalytiska forskare menar att religionens funktion har inte bara att göra med önskningar 

och fantasier som Sigmund Freud påstår utan att religion även ”har en stark, kreativ och 

självständig psykologisk funktion” (Wikström 1990:42-43). Risken med den funktionella 

definitionen är dock att den lätt kan bli för vid, det är nämligen inte bara människor som är 

religiösa som vill förstå meningen med livet utan i stort sätt alla människor funderar någon 

gång kring livets mening. (Geels & Wikström 1999:15). Clifford Geertzs definition har blivit 

kallad en klassiker och den består av både de substantiella och funktionella beståndsdelarna: 

A religion is a system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long-

lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a general order of 

existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods 

and motivations seem uniquely realistic (Lincoln 2003:1) 

Denna definition har dock kritiserats av bl.a. Talal Asad som säger att den mycket väl kan 

passa in på protestantismens individuella troföreställning men inte på mer praktisk 

disciplinerad föreställning som förekommer inom religioner som katolicism och islam 

(Lincoln 2003:1) 

För att få en mer bred definition av religion så ska jag även nämna religionshistorikern Ninian 

Smart´s religionsdefinition som är uppdelad i sju olika dimensioner. Den första dimensionen 

är den rituella dimensionen som handlar om traditionella ritualer som kan ha olika betydelse 

och form. Den känslomässiga dimensionen har syftet att skapa känsla vilket behövs för att 

hålla religionen vid liv. Kärlek, hopp och tacksamhet är några exempel på känslor. Tredje 

dimensionen är den berättande dimensionen som innefattar historiska berättelser och myter 

som för många är heliga och består av religionens sanning. Den berättande dimensionen kan 

kopplas till det fjärde alternativet som är den läromässiga dimensionen för med hjälp av 

kanoniserade berättelser uppstår en lärdom. En lärdom som hela tiden utvecklas för att passa 

in på verkligheten. Femte dimension är den etiska dimensionen som integrerar både den 

berättande och läromässiga dimensionen genom att skapa lagar och regler för att bl.a. bevara 

sin livsåskådning. Den mer ytliga delen av religion kan representeras av de två sista 

dimensionerna som är social dimension och materiell dimension. I den sociala dimensionen 

menar Smart på att varje religiös rörelse består av en grupp människor som är organiserad 

med religiösa ledare. Den materiella dimensionen handlar om byggnader och skapelser som 
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ger ett rikare uttryck och förkortar vägen till det gudomliga. Denna religionsdefinition tar med 

många olika faktorer som är vanliga beskrivningar av vad religion är och vissa rörelser 

integrerar fler faktorer än andra (Wibeck 2003:19-23). 

När man ska redovisa en religionsdefinition ger det en inblick i hur många definitioner det 

finns och hur man tolkar vad som klassas som religion och vad som inte kan klassas som 

religion. Diskussionen kring religionsdefinitioner är viktigt faktor i arbetet för att senare 

kunna dra slutsatser kring arbetets syfte.  

 

 

2.2 Sekularisering  

2.2.1 Olika sekulariseringsdefinitioner 

Enligt religionssociologen Gracie Davie så är Sverige en utav de länder som är mest 

sekulariserade i modern tid och för att förstå vad det innebär så är även en definition av 

sekularisering nödvändig. Begreppet sekularisering har tills modern tid varit rätt så självklar 

(Davie 2002:14) och om man slår upp sekularisering i nationalencyklopedin så får man 

förklaringen: ”processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i 

medborgarnas medvetande” (ne.se). Sociologen Larry Shiner har formulerat sex betydelser av 

sekulariseringsbegreppet:  

- Religionen försvagas genom att tidigare accepterade religiösa symboler, dogmer och 

institutioner förlorar prestige och betydelse. 

- Religionen förändrar innehåll genom att uppmärksamheten flyttas från det övernaturliga 

och hinsidiga till ”världsliga” frågor, så att religiöst engagemang till sitt innehåll mer 

kommer att likna annat socialt engagemang. 

- Samhället blir mindre religiöst genom att religionen blir mer inåtvänd, mer sysslar med 

rent andliga frågor och upphör att inverka på det sociala livet utanför själva religionen. 

- Religiösa trosföreställningar och institutioner förlorar sin religiösa prägel och omformas 

till icke-religiösa tankar och samhällsinriktningar. Institutioner, som tidigare 

uppfattades som religiösa skapelser, förändras till sekulära, mänskliga anordningar. 

- Världen avsakraliseras. Människoliv, natur och samhälle förklaras och omtalas 

rationellt, och inte såsom resultat av gudomliga krafters verksamhet. Det är detta Max 

Weber med berömd formulering kallade världens ”avförtrollning”. 

- Ett förpliktigande mot traditionella värderingar och handlingssätt byts ut mot att alla val 

och handlingar motiveras utilitaristiskt och förnuftsmässigt (Furseth & Repstad 

2005:109).  
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Här kan man även se att det finns motsägande uppfattningar av vad sekularisering är. För att 

få en mer konkret betydelse och göra begreppet sekularisering användbart så kan man som 

Furseth & Repstad nämna den belgiske sociologen Karel Dobbelaere som delar upp 

sekulariseringsbetydelsen i tre delar: samhällelig sekularisering, organisatorisk sekularisering 

och individuell sekularisering. Samhällelig sekularisering har sin grund i att religionen har fått 

mindre betydelse för samhällets utveckling, religionen tappar vikt inom det sociala livets 

funktion (Furseth & Repstad 2005:110-111). Organisatorisk sekularisering handlar om att 

religionen avmystifierar sig själva genom att människor kan handla ”världsinriktat” utan att 

förbindelsen med Gud försvinner. Det är i religionerna som själva sekulariseringen uppstår 

genom att man arrangerar och inskränker en osäkerhet hos människor (Furseth & Repstad 

2005:126). Sist men inte minst den individuella sekulariseringen som säger att samhällelig 

sekularisering kan leda till individuell sekularisering när institutionerna inte förmedlar sin 

religion. Alltså att individen blir religiös på ett privat plan istället för att dela med sig av sin 

religiositet till samhället. Man skiljer dock oftast på en försvagning av organiserat religiöst liv 

och en försvagning av individers religiositet som kommer att diskuteras senare i arbetet 

(Furseth & Repstad 2005:129). 

 

2.2.2  Sekulariseringens drivkrafter 

Sekularisering kan idag oftast förklaras parallellt med begreppet modernisering och det finns 

en så kallad sekulariseringstes som ser ett samband mellan den ekonomiska/materiella och 

den religiösa utvecklingen i samhället, alltså ju mer samhället moderniseras desto mer 

utbreder sig sekulariseringen (Andersson & Sander 2005:41). Detta är dock inte ett faktum. 

Davie skriver bl.a. i sin bok Religion in modern Europe. A memory mutates att det alltid finns 

undantag beroende på olika länders kulturer.  USA är ett exempel på detta som, i jämförelse 

med Europa, samspelar livlig religiositet med utvecklad modernitet (Davie 2002:26). Bryan 

Wilson är en forskare som lagt stor vikt kring sambandet mellan modernisering och 

sekularisering (Furseth & Repstad 2005:115). Religionssociologen Steve Bruce anser att det 

finns två element som hör samman med sekulariseringstesen och dessa två element är först 

ökningen av individualismen och det andra elementet är ökat rationellt tänkande, båda 

relaterade till varandra (Bruce 2002:2, Davie 2002:14). Exempel på processer inom 

modernisering är att institutionell uppdelning uppstår, alltså att kyrkan inte har den enhetliga 

makten över samhället (McGuire 2002:286) och att skolan utvecklar en icke konfessionell 

undervisning (Frisk 1998:205). En annan faktor som man kan se som en modernisering är att 
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fler och fler människor har tillgång till fler typer av sysselsättningar som fångar intresse och i 

jämförelse så känns religion inte lika attraktivt. Invånarna i Sverige ligger också på toppen av 

många listor som mäter levnadsstandard och samhällsutveckling men vi är annorlunda på så 

sätt att vi har en svag betoning på de traditionella (Pettersson & Yilmaz 2005:20-21). Det 

mångkulturella samhället har också gett upphov till att man måste lära sig att leva och tolerera 

olikheter vilket kan göra att man frågeställer sin sanning. Ett rationellt tänkande präglar 

samhället och en konkurrens mellan religion och vetenskap har uppstått (McGuire 2002:286-

289, Andersson & Sander 2005:41-42). Tolerans av mångfald av religiösa rörelser i samhället 

kan få två olika typer av utfall. En del forskare anser att ökad religionspluralism minskar 

engagemanget kring de religiöst troende. Det andra utfallet kallas rational choice teorin som 

står för det motsatta, alltså att den religiösa mångfalden ökar det religiösa behovet, detta för 

att bli mer tillräcklig och öka livskraften inom religionen. Resultatet blir dock olika i olika 

delar av världen, det finns ingen generell sekulariseringsprocess (Davie 2002:15-16).  

 

2.2.3 Sekulariseringens konsekvenser 

Idag är begreppet sekularisering lite mer komplicerat och kan ibland ses som ett värdeladdat 

ord, istället kan man tala om religiös förändring som Löwendahl nämner att Göran Gustafsson 

föreslagit (Löwendahl 2005:35). För att få svar på sin fråga inom sekularisering så måste man 

även titta på undersökningars validitet, alltså man ska fråga sig om de frågor man ställt 

verkligen ger svar på det man önskar, för att få ett så fullständigt svar som möjligt. Ett 

exempel är om man gör en statistisk undersökning kring hur ofta svenskar besöker kyrkan så 

får man ett svar som mer visar att svenskar har minskat intresset för samfundet och dess riter 

men undersökningen besvarar inte kring huruvida svenskar har slutat att tro (Dahlgren 

2008:40). Den sociala och religiösa uppdelningen av samhället har gett upphov till den 

kulturella mångfalden som i sin tur förflyttat den offentliga religiositeten till den privata 

sfären (McGuire 2002:287, Davie 2002:8, Löwendahl 2005:35, Andersson & Sander 

2005:74). Det är här som man kommer till det problem som man ofta stöter på när man ska 

mäta hur pass sekulariserat ett samhälle är. Genom att dela upp termen sekularisering i ett 

socialt system och ett personligt trosystem så kan man få en mer rättvis bild. I studier av det 

sociala systemet har man sett ett minskat deltagande i olika religiösa aktiviteter, detta behöver 

inte betyda att religiositeten i samhället har minskat. Det betyder bara att vi har omvandlat 

religion till religiositet (Andersson & Sander 2005:74) eller sakralisering (Geels & Wikström 

2006:387, Andersson & Sander 2005:90). Enligt Andersson och Sander har ett växande 
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intresse för det andliga, existentiella och livsåskådning uppstått samtidigt som människor 

vänder sig emot traditionella banor och söker istället mer individuella utövanden (Andersson 

& Sander 2005:76). Davie brukar uttrycka fenomenet ”believing without belonging”, alltså 

man kan tro utan att tillhöra någon organisation (Davie 2002:5). Denna utveckling har gjort 

att marknaden av individuellt religiösa varor ökat i samhället (Furseth & Repstad 2005:129. 

Detta fenomen att religion har förflyttats till den privata sfären är dock ingen nyhet utan 

utvecklades redan i början av 1960-talet av Luckman som anmärkte att religionen inte gick 

mot sin nedgång utan att religionen istället ingick i en förändrande revolution (Andersson & 

Sander 2005:75). 

 

2.3 Sveriges folkreligiositet  

Det har sedan 1950-talet skett stora förändringar inom Sverige när det gäller religiositet, 

enligt Daniel Andersson och Åke Sander, och mycket beroende på att migrationen ökade 

(Andersson & Sander 2005:9). Från att ha varit ett homogent samhälle (Andersson & Sander 

2005:26) förändrades populationen och i början på 2000-talet bestod 20 % av Sveriges 

befolkning av utlandsfödda personer. I och med detta så ökade variationen av religiositet i 

samhället och denna mångfald ses som den största religiösa förändringen sedan Sverige 

kristnades. Det är denna mångfald av kulturella traditioner som har gett upphov till möten och 

upplevelser som kan ha påverkat svenskarnas syn på religiositet (Andersson & Sander 

2005:9-10, Löwendahl 2005:35). Frisk ser den nya synen på religiositet som en avspegling av 

den tid vi lever i, där faktorer som den vetenskaplig världsbild, psykologiska tema, individens 

framhävande och den positiva inställningen till materiella ting påverkar (Frisk 1998:17-20). 

Under de senaste två seklerna så har vi levt lite i paradox där samhället sägs bli mer och mer 

sekulariserat samtidigt som vi ständigt omringas av händelser i världen som ofta har sin 

anknytning i religiösa ideologier (Andersson & Sander 2005:10). Forskare har börjat inse att 

religionen börjar komma tillbaka igen (om den nu verkligen någonsin hade försvunnit) och 

mycket kanske på grund av sekulariseringens ideologiska frihet. Man lever nämligen inte 

längre under det religiösa ”måstet” som fanns under kristendomens ledning i Sverige och ett 

spontant intresse för religion har istället utvecklats (Bergstrand 2004:13). Många forskare som 

Bronislaw Malinowski och Talcot Parsons anser att religionen är och har alltid varit en del av 

människan och Mircea Eliade säger att det som vi kallar heligt är inte ett stadium i 

människans medvetna tänkande utan att det är ett element som ingår vår struktur av 
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medvetande (Andersson & Sander 2005:34). Enligt en undersökning som religionsvetaren 

Curt Dahlgren från Lunds universitet gjort genom en religionsbytesenkät så har ca 72 % i 

Sverige någon form av religiös tro (Löwendahl 2005:25). Fast Sverige sägs vara sekulariserat 

land så betalar ändå många invånare skatt till samfundet Svenska kyrkan. På Svenska kyrkan 

hemsida kan man se att under år 2008 var 72,9 % av svenska befolkningen medlemmar och 

den riksgenomsnittliga medlemsavgiften var 0,98 av din inkomst. Så istället för att använda 

sig av uttrycket ”Believing without belonging” som Davie brukar uttrycka den aktuella 

sekulariseringssituationen (Davie 2002:5) så ser hon Sverige mer som ”belonging without 

believing” (Davie 2000:17-18).  

 

2.4 New age 

En effekt av det mångkulturella samhället som nämns tidigare växte, enligt Olav Hammer, 

rörelsen new age fram som en sammansmältning av de olika kulturer som samspelar i 

samhället (Hammer 1998:289). Det var ur senare delen av nittonhundratalet, som var präglad 

av individualism och sekularisering, som rörelsen new age bredde ut sig (Löwendahl 2002:34) 

och det som kännetecknar new age mest är just dess fokus på individuell förändring. Man 

ville sträva efter att förstå sig själv och se individens Jag som något heligt (Löwendahl 

2002:29-30).  Man kan se att de faktorer som har ”lockat fram” new age och nyreligiositet är 

ungefär liknande faktorer som sägs vara orsaken till sekularisering. Frisk tar upp faktorer som 

vetenskap, psykologi, individualism, världen och materialism (Frisk 1998:17-20). 

Individualiseringen som har skapats har attraherat många till det så kallade andliga 

smörgåsbordet (Andersson & Sander 2005:75). Smörgåsbordsprincipen är dock inte något 

som bara new age har använt sig av, utan många av de världsreligioner som finns har även de 

förgreningar och är sällan enhetliga (Hammer 2004:18). I den kapitaliska värld som många 

idag lever i så uppstår lätt frågor som: leder mitt liv till något? Har det är värde? Man känner 

att man saknar mening i sin värdegrund och börjar då söka i ”inåtvändhetens kultur – terapi” 

för att komma närmare sig själv och vem man är (Geels & Wikström 2006:389). New age har 

i dagens Sverige blivit en del av kulturen där feng shui, horoskop och meditation inte är något 

onormalt (Hammer 2004:15-16). Hammer som är religionshistoriker skriver i sin bok På 

spaning efter helheten: New age, en ny folk tro? att new age består av en sådan mångfald av 

olika trosuppfattningar, myter och ritualer att man inte riktigt kan säga att new age är en 

religion utan en typ av religiositet. Eftersom sympatisörer inom new age ser sin lära som 

sanning så blir det problematisk att säga vad som är rätt och fel och man måste som 
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utomstående och opartisk istället studera new age som vilken trosriktning som helst. En annan 

anledning till att man sätter new age inom religiösa ramar har med att göra att new age tog 

form ur hippiekulturen under 1960-talet med dess fria tankar och andligt sökande (Hammer 

2004:20-21). New age har uppstått i moderntid och är därför präglad av den moderna tidens 

värderingar (Hammer 2004:26) såsom att människan tappat sin sanning pga. all materia, att 

människan misskött sin relation till sin egen helhet, att människan är i centrum, det är 

människan som påverkar dess omgivning, inte tvärtom och att människan har en plats att fylla 

i denna helhet ofta kallat kosmos (Hammer 2004:22). Hammer tar även upp en undersökning 

som religionssociologen Ulf Sjödin gjort för att se hur stor new age är i Sverige. Den visar att 

över hälften av både vuxna och ungdomar som hade intresse för t.ex. det andliga (Hammer 

2004:27). Smörgåsbordet och dess valmöjlighet anser dock religionsvetaren Paul Heelas ge 

upphov till osäkerhet inom identitetsuppbyggnaden och som en lösning på detta problem så 

förheligar man självet, man som person är unik och individen är den som är i centrum i 

världen (Frisk 1998:210). I helhet skulle man kunna se nyreligiositeten som en form av 

sekulariserad religiositet där vi istället går i terapins spår och tror på sig själv än att tro på Gud 

(Frisk 1998:206-207). 

Humanistisk psykologi är en inspiration till delar av new age som till en början inte var 

avsedd att ha varken en andlig eller religiös lära, förgreningar av ideologin har dock fått 

denna prägel under åren. Det var under efterkrigstiden som humanistisk psykologi uppstod av 

psykologer som ville protestera mot dåtidens kontroll av människan beteende och 

psykoanalysens negativa syn på världen (Hammer 1998:72-76). Humanistisk psykologi 

inriktar sig på friska människors personlighetsutveckling än att, som man gjorde innan, 

fokusera på psykologiska teorier kring psykiskt sjuka människor (Bertelsen 2007:96). 

Grundidéerna till humanistiska psykologin kommer från Abraham Maslow (1908-1970) som 

handlar om hur människan skulle i så hög grad som möjligt använda sig av de resurser man 

hade för att växa, skapa vilja och känna kärlek och välbefinnande. Man ville uppnå det stadiet 

där man fick känslan av att livet var meningsfullt. Detta mål kallade man för 

självförverkligande och utvecklades senare till en typ av terapiform (Hammer 1998:72-76). 

För att nå självförverkligande skulle man följa den omtalade behovspyramiden där man börjar 

med livsnödvändiga behov såsom mat och sömn och slutar med självförverkligande där man 

accepterar att man är den man är (Bertelsen 2007:97-101, Brunas-Wagstaff  2003:46-47). 

Psykologen Carl Rogers har också influerat humanistiska psykologins tankar som att 

människan i grunden är god och är som skapad för självförverkligande, Rogers ansåg dock att 
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samhället stod i vägen för individens förmåga att utnyttja individens resurser fullt ut (Hammer 

1998:72-76). Rogers var positiv till en utveckling av självkänslan för att i vardagen vara stark 

när man missuppfattat sin egen självbild (Brunas-Wagstaff  2003:47-49). Lennart Sjöberg 

som är professor i psykologi på handelshögskolan i Stockholm är kritisk mot humanistisk 

psykologi. Han anser att rörelsen fungerade som en ekonomisk lönsam rörelse som genom 

psykoligisk terapi skulle hjälpa den vilsna människan att bli en ”riktig människa” och nå 

välbefinnande. Sjöberg ser även humanistisk psykologi och dess ledare som överskattade 

inom den psykologiska sektorn där man spelade på människors emotionella naivitet. Han 

avslutar sin artikel med att säga att ”religionen skänker tröst till de troende men många av de 

övriga blir offer för den humanistiska pop-psykologin” (Sjöberg 2003). 

 

3. Resultat och analys 

3.1 Självkänsla nu! 

Mia Törnbloms (2005) bok Självkänsla nu! har sålt som inbunden bok i cirka 82 000 

exemplar, och som pocket i cirka 240 000 exemplar, den har även, enligt Anneli Eriksson på 

bokförlaget Forum som jag har haft kontakt med via e-mail, toppat många fackbokslistor 

(Eriksson 2008). I Mars år 2007 tilldelades Mia Törnbloms Självkänsla nu! Svenska 

Förläggarföreningens Platinapocket som gick till de pocketböcker som sålt mer än 100 000 

exemplar. Detta pris gick även till bl.a. Stieg Larsson med boken Män som hatar kvinnor och 

Camilla Läckberg med hennes bok Stenhuggaren (Sydsvenskan 2007). Syftet med Mia 

Törnloms bok Självkänsla nu! är att öka individens självkänsla och få en mer positiv självbild. 

Törnblom vägleder genom att tala direkt till läsaren och förklarar vad det är för skillnad 

mellan självsäkerhet och självkänsla och varför självkänsla är så viktigt enligt Törnblom. För 

att öka sin självkänsla ger Törnblom läsaren olika metoder och hänvisar ofta till personliga 

erfarenheter och exempel. Genom att exemplifiera och påpeka hur vi människor beter oss 

avslöjar hon om en person har bra eller dålig självkänsla.  

Resultatet är uppdelat i olika underrubriker som är framtagna genom en kodning av Mia 

Törnbloms bok Självkänsla nu!. I fokus ligger begrepp som meningssystem, människosyn, 

metoder och slutligen paralleller mellan boken Självkänsla nu! och religiösa traditioner. Valet 

av begrepp utgår från karaktären i Mia Törnbloms bok. 
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3.2 Meningssystem 

 
I boken Självkänsla nu! är det individen som står i centrum, det är relationen till oss själva 

och vårt välbefinnande som är det som är viktigt. Med välbefinnande menar Törnblom en bra 

relation till sig själv och ens omgivning (Törnblom 2005:22). Enligt Törnblom är det bara du 

som individ som bestämmer över din egen framtid (Törnblom 2005:9) och du gör det du vill 

göra (Törnblom 2005:38). Man ska helt enkelt hitta sin personliga sanning i livet, hur man 

själv vill leva sitt liv (Törnblom 2005:9) och vara sann mot den man är (Törnblom 2005:15). 

För att nå detta välbefinnande så anser Törnblom att det är individens självkänsla som man 

ska arbeta med och man kan inte bara strunta i sin självkänsla för det är något som vi hela 

tiden bär med oss. För om självkänslan skulle bli för låg skulle övergå i självförakt. 

(Törnblom 2005:12).   

3.2.1 Vad är självkänsla? 

 

Törnblom är noga med att poängtera skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. 

Självförtroende är en tilltro man har till sin egen förmåga att prestera medan självkänsla 

handlar mer om medvetenhet om den egna personlighetens värde. Alltså självkänsla är hur det 

känns att vara jag (Törnblom 2005:11). När Törnblom diskuterar självkänsla så ger hon ett 

antal exempel på vad en dålig självkänsla är och hon delar upp den i fem punkter: 

- Du ser ner på och pratar mycket skit om andra. 

Törnblom ser högmodet som ett tydligt tecken på att självkänslan är ur balans. 

Högmod är enligt Törnblom en stark belåtenhet med sig själv och förakt för andra. För 

om man tycker om sig själv och är stolt över den man är så finns inte det behovet att se 

ner och döma andra människor. 

- Du gör saker (presterar) för att bevisa för andra att du kan, istället för att göra det du 

vill. 

Viljan att bevisa för andra att man kan och att vara utifrånstyrd hämmar möjligheterna 

att göra det man egentligen känner och vill.  
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- Du går runt och känner dig som en bluff och tror att du snart kommer att bli avslöjad. 

Känslan av att man inte duger och att man bara är en bluff som kommer att bli 

avslöjad när som helst gör att man sänker sin självkänsla och sitt eget värde. 

- Du jämför dig ständigt med andra och du är bra bara om ingen annan är bättre. 

Genom att jämföra sig med andra människor hela tiden så skapas en känsla av att vara 

värdelös. Men vi människor är av sådan variation att vi inte är mätbara. 

Människovärdet är detsamma för alla. 

- Du tycker att du är ful och tror att du vore lyckligare om du vore snyggare. 

Lyckan kommer inifrån. Om insidan inte förbättras så kommer inte glädjen kännas på 

utsidan (Törnblom 2005:44-47) 

Några ytterligare exempel på dålig självkänsla som Törnblom tar upp är när man inte vågar ta 

plats i sociala sammanhang eller om man i motsats gör allt för att synas och hela tiden söker 

bekräftelse (Törnblom 2005:13). Självcentrering är också ett exempel på dålig självkänsla där 

man hela tiden tror att allt har med sig själv att göra (Törnblom 2005:18). Törnblom talar även 

mycket om att känna sig som ett offer, detta handlar om att man hela tiden tar åt sig av vad 

andra tycker och tänker vilket smittar av sig på vår självbild (Törnblom 2005:18). Man ska 

bekräfta sig själv istället för att hela tiden söka bekräftelse hos andra (Törnblom 2005:37). Bra 

självbild är alltså när man slutat jämföra och tävla med andra och man är varken viktigare 

eller mindre viktig än andra (Törnblom 2005:18), inte har behovet av att bevisa något för 

andra (Törnblom 2005:14), inser sitt egna fulla värde och helt enkelt trivs med att vara den 

man är. Törnblom anser att man inte ska ångra allt gammalt som skett utan allt har en mening, 

man ska istället lära sig av det som gått snett i livet (Törnblom 2005:27). Alla gör fel någon 

gång men man är aldrig fel (Törnblom 2005:43). Humor, skratt och glädje är viktigt och och 

som fungerar som balsam för själen (Törnblom 2005:64). 

Det som sammanfattar en bra självkänsla är att man är nöjd med den man är och har ett värde 

utanför sina prestationer. Sluta jämföra sig med andra och istället se vad man själv tycker, 

tänker och vill göra med sitt liv. Om man jämför med humanistisk psykologi är liknelserna 

påtaglig där den egna viljan och välbefinnandet ligger i fokus. Kopplingar kan även dras till 

den individualiserade new age rörelsen.  
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3.2.2 Syftet med bra självkänsla 

 

Poängen med att skapa en bättre självkänsla är att livet ska bli enklare att leva (Törnblom 

2005:21). Ett enklare liv får man enligt Törnblom genom att vara lycklig (Törnblom 2005:11) 

och tycka om den man är (Törnblom 2005:19). Att ta ansvar för sina handlingar och ta ansvar 

för hur man mår gör att man också kan påverka hur man vill må (Törnblom 2005:19). Det är 

bara individen som själv kan förbättra sin självkänsla (Törnblom 2002:22). Motgångar och 

misstag kan även hanteras lättare om man har en bra självkänsla enligt Törnblom (Törnblom 

2005:21,49). En bra självkänsla gör att man bygger upp sunda relationer som inte ger negativa 

effekter vilket är vanligt i dagens samhälle och bra relationer gör i sin tur att man får ett bra 

välbefinnande (Törnblom 2005:25). Självkänsla är dock ingen man bara kan arbeta upp och 

sen låta det vara och tro att den kommer att hålla i sig. Törnblom jämför självkänsla med 

kondition, man måste hela tiden träna sin kondition för att den ska hålla i sig och likadant är 

det med självkänsla, man måste hela tiden träna sin självkänsla för att inte bli av med den 

(Törnblom 2005:67). 

3.2.3 Hinder till en bra självkänsla 

 

För att arbeta upp en så bra självkänsla som möjligt så måste man arbeta sig igenom olika 

”hinder” som mänskligheten dagligen stöter på. Törnblom tar upp känslor som rädsla, 

irritation, stress och skuld och skam. Både rädsla och skuld och skam hämmar vår personliga 

utveckling, dessa känslor ska man dock inte gå in på djupet och känna efter kring utan man 

ska istället bara kartlägga dem för att sedan kunna städa bort dem (Törnblom 2005:123-125, 

134). Man måste helt enkelt använda sig av sitt sunda förnuft för att få bort känslor som rädsla 

(Törnblom 2005:129). Känslan irritation stjäl även mycket energi, energi i den bemärkelsen 

att man kunnat utföra arbete som istället användes i positiva syften (Törnblom 2005:105). Om 

man jämför begreppet energi som Törnblom använder med den typ av energi som omnämns 

inom new age så uppfattas Törnbloms betydelse av energi som en förklaring på lustkänsla till 

att utföra arbete som har positiv karaktär. Inom new age så har begreppet energi den 

betydelsen att det är en kraft som länkar samman människan med kosmos (Hammer 2004:22). 

Törnblom har tillämpat en metod för att minska irritationen som handlar om att önska den 

man irriterar sig på lycka. Törnblom menar på att alla problem har en lösning och att allt har 

en mening (Törnblom 2005:142). Det måste också finnas en motivation till förändring och 

denna kan man finna genom att känna mening med det man gör och känner (Törnblom 
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2005:92). Drömmar är också en viktig faktor som man måste ha för att kunna nå sina mål 

(Törnblom 2005:87). Att ha mål kan även minska rädsla inför framtiden (Törnblom 

2005:144). 

Människans sätt att hantera och hitta sin roll vardagen utifrån sig själv och sin omgivning 

handlar för det mesta om att hitta meningen med livet. Något som kan kännas diffust men som 

här i samspel med Törnbloms tankar ska bli klarare. Enligt McGuires meningssystem om hitta 

sin mening i livet och identitet har densamma funktion som för den funktionella definitionen 

inom religion. Den funktionella definitionen inom religion kan utifrån jämförelser inom 

meningssystem ha vissa kopplingar till Törnbloms livsåskådning. 
 

 

 

3.3 Människosyn 
 

 

Människan är i grund och botten inte ond utan vill bara överleva (Törnblom 2005:12). 

Människan vill bli omtyckt och ha gemenskaper och i vårt samhälle så värdesätter och 

berömmer man ofta prestationer och glömmer lätt bort människan i sig (Törnblom 2005:14).  

Enligt Törnblom har vi människor oftast en låg självkänsla (Törnblom 2005:120) och 

nedvärderar oss själva (Törnblom 2005:71), det är alltså mänskligt att ha en obalanserad 

självkänsla (Törnblom 2005:17). Människan är hela tiden i behov av kärlek och bekräftelse av 

andra men för att kunna ta sig åt sig dessa så måste man först ha kärlek till sig själv 

(Törnblom 2005:38). För ingen är perfekt (Törnblom 2005:23). Att få bekräftelse och låta lite 

mer intressant eller kanske vågar man inte erkänna sina brister gör att människor ljuger bara 

för den sakens skull (Törnblom 2005:60-61). Törnblom ser på människan som individer som 

har olika viljor och förutsättningar och att det är upp till var och en att utveckla sin 

personlighet så att den passar ihop med den man är. Människan funderar för mycket på hur 

andra tänker och tycker istället för att värdesätta sina egenskaper. Idealbilder är inget fel men 

ingen är perfekt och idealbilden måste gå i led med den man är som person. Annars blir 

följden en känsla av misslyckande. Törnblom ser det som att människan strävar efter lycka, 

vilket även kan uttryckas som välbefinnande. Med lycka menar Törnblom att man lever ett 

enkelt och tillfredställande liv genom att leva mer medvetet. 
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3.4 Metoder och tankar 

Törnblom anser att man ska öva på att leva mer medvetet (Törnblom 2005:53) och för att få 

en så bra självkänsla som möjlig och kunna känna att känslan av att livet är enkelt att leva så 

presenterar Törnblom olika metoder som man kan använda sig av.  

3.4.1 Jag är bra - boken 

 

Den första metoden som Törnblom nämner är ”Jag är bra - boken” som är en bok i vilken man 

varje dag ska skriva ner tre saker som varit bra med en själv den dagen. Detta för att lära sig 

bekräfta sig själv och därmed även få en bra självkänsla. Bra saker kan vara allt från att ha 

lyssnat bra på en vän till enklare saker som att ha städat (eller kanske att hoppa över 

städningen) (Törnblom 2005:67-86). En annan uppgift är också att man varje dag ska skriva i 

sin bok att man är tacksam för något. Detta för att uppskatta det man faktiskt har och enligt 

Törnblom är ”tacksamhet den särklass bästa medicinen mot självömkan” och släpper därmed 

automatiskt vår självcentrering. Exempel på företeelser som man kan tacka för kan vara att 

man är tacksam för att man är frisk eller har goda vänner (Törnblom 2005:75-78). Den sista  

som man ska skriva i sin Jag är bra - bok är det som man skulle vilja ha hjälp med inför 

morgondagen. Man ber dock inte om hjälp till någon specifik person utan man kan rikta sin 

hjälp till sig själv om man vill. Exempel på saker att be om hjälp med kan vara att fortsätta 

utvecklas eller att få hjälp med att be om ursäkt till en viss person. Syftet med att be om hjälp 

är att inse att man inte kan bygga upp sitt liv helt själv (Törnblom 2005:78-81). Efter cirka 3-4 

månader kan man även lägga till en rubrik som heter ”Mindre bra” där man varje dag även 

kan skriva ner vad som var mindre bra. Detta för att påminna sig själv om att utvecklas 

(Törnblom 2005:81-86).  

3.4.2 Affirmationer  

Törnblom rekommenderar att använda sig av affirmationer och enligt henne är affirmation är 

ett påstående som man upprepar tre gånger om dagen för sig själv tills det blir sanning. 

Meningen med att använda sig av olika affirmationer är enligt Törnblom är att lära sig tycka 

om sig själv och leva positivt (Törnblom 2005:72-81). För att förstå begreppet affirmation så 

förklarar föreläsaren Louise L. Hay från USA att affirmationer så att det finns redskap för ett 

bättre liv inom oss, såsom tankar och övertygelser. Affirmation är allt du säger och tänker och 
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dessa är oftast ganska negativa, men för att må bättre så kan man istället tänka och säga mer 

positiva affirmationer. Men att uttala en affirmation är bara en del av processen, för att 

affirmationerna ska fungera måste man låta affirmationerna växa i en positiv miljö annars 

funkar de inte enligt Hay (Hay 2005:7-10). Även Hammer förklarar sin syn på affirmationer 

och nämner i sin bok På spaning efter helheten. New age sju steg hur affirmationer ska 

formuleras och användas. Affirmationer är bekräftelser som ska ”programmera” individen att 

få en ny inställning i livet. Tanken är att skapa de förhållanden som passar vårt tankemönster 

istället för de som är ”inspelade” sen innan. Det viktiga är att man gör sig medveten och 

ändrar sin egen inställning. Affirmationer formuleras alltid i nutid och utgår ifrån det livet 

man lever just då och ska alltid vara formulerade som ett positivt budskap. Den ska vara klar 

och enkel och ska uttrycka det nya som ska skapas hos människan och inte det gamla som 

man vill bryta. Affirmationer ska vara accepterade och inte kännas som last på personen. Man 

måste ha känslan när man säger affirmationen så den inte blir något mekaniskt uttalande. 

Metoden fungerar bäst om man tror på att den fungerar (Hammer 1998:198-199) och det är i 

detta avseendet som Hammer ifrågasätter affirmationens funktion genom att dra paralleller till 

placeboeffekten (Hammer 2004:184-185). Affirmationer kan enligt Hammer ses som en 

självhjälpsbehandling som ingår i new ages holistiska system som betyder att det finns en 

helhet mellan kropp och själ (Hammer 2004:186-187). 

3.4.3 Metoder för bättre självkänsla 

Törnbloms metoder har inte i syfte att skapa den perfekta människan utan hon menar att man 

ska ta ansvar för sina misstag och be om ursäkt för att kunna utvecklas och förändras till det 

bättre. Ett förlåt utan förändring betyder ingenting. Det viktigaste är också att man förlåter sig 

själv för ”annars står en massa skuld och skam i vägen för den personliga utvecklingen” 

(Törnblom 2005:54-55). 

Törnblom säger att när man är irriterad och har hakat upp sig på en viss person så mår man 

bara dåligt. Oftast känner man även inte personen så väl utan det kan vara en kändis på tv men 

det är även inte ovanligt att irritationen är riktad till nära och kära som t.ex. svärmor eller 

svärfar. Törnblom anser att man ska fråga sig själv om denna person är viktigare än vår egens 

sinnesfrid? Är den värd att lägga energi på? Genom att kontrollera sina känslor och istället 

varje gång irritationen kryper fram önska personen i fråga ett lyckligt liv gör att man indirekt 

blir lycklig själv. Oftast skapas irritation när en person hotar t.ex. ens sociala ambition (ens 
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åsikter och normer), självkänsla, personliga relationer, känslomässiga trygghet och stolthet 

m.fl. Man måste dock först rannsaka sig själv så det inte handlar om avundsjuka, 

självcentrering eller falsk stolthet (Törnblom 2005:105-122). 

Om man har en bra självkänsla så kan man lättare ta motgångar i livet. Detta betyder inte att 

vi inte kommer känna sorg vid förlust och besvikelse när man blir förrådd. Det handlar mer 

om att avleda skuld och självanklagelser och genom att ha bra självkänsla har man oftast 

stabila relationer i sin närhet. Detta gör att man kan lättare hantera motgångar och det tar inte 

lika lång tid att återhämta sig som om man skulle ha haft dålig självkänsla (Törnblom 

2005:49-52).  

3.5 Paralleller i etablerade religiösa traditioner: Likheter och skillnader 
 

Paralleller mellan religiösa traditioner och boken Självkänsla nu! har uppstått genom en 

parallell studie av religionsvetenskap och boken där likheter och skillnader har uppstått och 

synliggjorts.  

3.5.1  Jag är bra - boken 

 I Törnbloms bok Självkänsla nu! så kan man se många likheter till olika religioner om man 

fokuserar kring hennes metoder och tankarna bakom metoderna. Törnblom använder sig av en 

metod som hon kallar för ”jag är bra – boken” och i den ska individen varje dag skriva ner tre 

saker som han/hon gjort bra under dagens gång. Han/hon ska även skriva ner en företeelse 

som man är tacksam för och en sak som man vill ha hjälp med. Detta ska inte riktas mot 

någon specifik person utan kan säga helt öppet. Att vara tacksam och tacka menar Törnblom 

ska få en att leva i nuet och verkligen se hur bra man egentligen har det. Det ska även ta bort 

individens självömkan och självcentrering. Detta kan sägas likna den tacksamhet som många 

religiösa känner inför gud. Enligt kristna filosofen Bengt Kristensson Uggla så är vi 

människor skapta av gud och allt omkring oss som finns har gud givit människan. Därför har 

människan inget val än att tacka gud och förmågan att ta emot är ett faktum. Människan 

tackar enligt gud för vi har insett vilka vi är och vad gud betyder (Kristensson Uggla 

1989:34). Likadant menar Törnblom att förutom att man tackar till gud så måste man inse det 

man har och att man ska vara lycklig för allt kan man inte rå över. Även att be om hjälp kan 

kopplas till bönen där man inom olika religioner ber om hjälp. Det som man gör i jag är bra – 
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boken är ungefär samma sak bara att man inte ber om hjälp eller tackar till gud utan mer att 

man ger sig själv insikt genom att tacka och be om hjälp. 

 

3.5.2 Syndernas förlåtelse 

I boken påpekar Törnblom att individen måste förlåta först sig själv innan han/hon kan förlåta 

någon annan. Hon poängterar även flera gånger i boken att ingen är perfekt och att syftet med 

boken inte är att få någon att bli perfekt utan att man istället ska ta vara på sina 

misslyckanden. Man ska helt enkelt lära sig att leva i nuet och istället se sina misslyckanden 

som en merit. Mycket av dessa tankar kan man se inom kristendomen och syndernas 

förlåtelse. Inom kristendomen så finns gud där för att först döma men samtidigt förlåta 

(Kristensson Uggla 1989:29) och gud är väl medveten om den obalans som människan får 

utstå i den värld han själv skapat. Därför ska man heller inte behöva förtjäna att bli förlåten 

(Kristensson Uggla 1989:29). Alltså även i kristendomen är man medveten om att det inte går 

att vara perfekt men också att det är viktigt att bekänna och förlåta för att skapa mental 

befrielse. Kristendomens anhängare använder sig ibland av begreppen skuld och skam vilket 

är två känslor som Törnblom anser hämma vår utveckling och kan skada självuppfattningen 

om den funnits för länge (Törnblom 2002:134). Kristensson ser dock skulden som något 

positivt då den är gör att människan angår och gör sig delaktig i andras liv (Kristensson Uggla 

1989:18). 

Metoden att uttala affirmationer förekommer i Törnbloms bok och dessa är även vanliga inom 

new age. Tanken med affirmationer är att de ska omvända sina negativa tankar genom att 

uttala positiva tankar tills de blir sanna. Även här kan man koppla denna metod till 

kristendomen och dess trosbekännelse som dock är en historisk berättelse, vilket inte har 

karaktären av en affirmation då den ska formas utifrån nutid. Men om man skulle analysera 

utifrån Kristensson Uggla tolkning så är den trosbekännelsen en affirmation i den 

bemärkelsen att den syftar till guds hopp om frälsning och guds verksamhet till att livet blir 

mer levande (Kristensson Uggla 1989:6-7). I Judendomen menar man även liksom Hammer 

att känslan har en väsentlig roll när man uttalar sin affirmation/bön (Groth 2002:139). När 

Törnblom vill få bort irritation som ofta uppstår i vardagens relationer och som tar mycket av 

individens energi så vill hon att man ska använda sig av en metod som fungerar så att man ska 

lyckönskar de människor som man är irriterad på. Man kan återigen göra en liknelse till 

kristna människors tankar kring att man ska förlåta sina fiender. När kriser och katastrofer 
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uppstår i Sverige så tar många människor hjälp av en präst för att medverka i sorgearbetet. 

Det är då religionen får en funktion, som när jag brukar fråga mina elever på 

religionskunskapen vad religion har för funktion så brukar jag ofta få svaret att religion ger 

trygghet. Prästen Kerstin Lindqvist skriver i boken När tillvaron rämnar. Minnesstund och 

gudstjänst vidkris och katastrof att det inom traditionen alltid har funnits utrymme för 

reflektion kring livet och dess skörhet inom kristendomen. Lindqvist diskuterar även hur 

sorgprocesser går till då den första tiden består av chock och olika typer av reaktioner men att 

det är accepterandet som är det svåra och som tar längst tid. Här ligger mycket jobb hos 

anhöriga att stötta. Hon säger också att skuldkänslor är ett vanligt stadie under sorgeprocessen 

(Harling 2005:19-23). Detta är dock ett kristet perspektiv som kan vara nödvändigt att betona. 

Om vi återigen kopplar denna diskussion till Törnbloms teori kring självkänsla så säger 

Törnblom att bra självkänsla gör det lättare för individen att ta motgångar, då menar hon inte 

att man inte gråter eller sörjer utan hon menar att man lättare kan hitta tillbaka balansen till 

sitt vanliga liv igen. Törnblom säger också likt Lindqvist att skuldkänslor är vanligt under 

sådana här processer och att bra självkänsla kan motverka detta. Men framförallt så 

poängterar de båda att sunda relationer under sorgetiden är det viktigaste vilket man har om 

man har bra självkänsla enligt Törnblom.  

 

4. Diskussion 

Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! fungerar som en personlig coach som har i syfte att göra 

livet enklare för läsaren. Detta genom att själv på egenhand genom att arbeta med sina egna 

tankar skapa en bra självkänsla. Individens mål är att först bli nöjd med sig själv för att sedan 

kunna känna trygghet i relation till andra människor. Genom positiva tankar och utvärdering 

kring sina rädslor och irritationer så ska man enligt Törnblom utveckla en bättre självkänsla.  

 

4.1 Sekularisering och new age  

I Sverige lever man i ett sekulariserat samhälle och nya tankar och rörelser inom religioner 

börjar mer och mer ta plats och finna nya vägar för att tillfredställa svenska folkets behov. 

Även om den Svenska Kyrkan inte längre har så många närvarande vid gudstjänster som de 

kanske skulle vilja så betyder det inte att svenskarna tappat intresset för religion och det 
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andliga. En utav de nya rörelserna som tagit framfart är new age som verkar ha förmågan att 

tillfredställa många olika individer mycket på grund av dess valmöjligheter och frihet utan 

guds övervakning. New age har individen i centrum vilket kanske passar svenskars privata 

inställning där ingen får gå för nära in på var och ens ”revir” utan att det skapar spänningar. 

Om man studerar Törnbloms bok så kan man se vissa likheter till new age. Människor vill 

ofta ha svar på frågor som Vad ger mening med livet? Har livet ett värde? och i new age så 

har man fokuserat på dessa frågor. Törnbloms svar är att lycka ger mening med livet och att 

varje individ har ett värde. Men Törnlom har inte bara konstaterat detta utan även utvecklat en 

plan för hur man får mening och värde i livet. Detta är uppskattat i det samhälle som utspelas 

idag med all dess prestationskrav, stress och materialism. Humanistisk psykologi är en typ av 

new age som har många likheter till Törnbloms bok. I humanistisk psykologi är syftet att öka 

individens välbefinnande och skapa självförverkligande. Detta kunde man åstadkomma 

genom att utöva olika typer av terapier och precis som Törnblom så ansåg man att människan 

var i grund och botten god. Men det är inte bara humanistiska psykologin och Törnblom som 

har människosynen att människan är i grunden god. Religioner som t.ex. kristendomen och 

judendomen har också denna syn (Kristensson Uggla 1989:12, Groth 2002:121). Törnblom 

poängterar även att människan har en vilja där det är individen som bestämmer över sitt eget 

liv och framtid, vilket kan likna lite existentialismens tankegångar (Sartre 2002:13-14). 

 

4.3 Varför är Självkänsla nu! populär i Sverige? 

Sverige är ett sekulariserat land där intresset för engagemang i samfund har minskat. Detta 

betyder som sagt inte att vi svenskar fortfarande har ett behov av att få svar på frågor kring 

hur vår värld fungerar. Gud och det transcendenta har dock fått en typ av ”tabustämpel” vilket 

har gjort att man sökt svar genom andra alternativ för att tillfredställa våra behov. Här har 

t.ex. new age blivit ett exempel på alternativ. Man diskuterar kring att människor i det 

svenska samhället blir allt mer stressade och deprimerade och det ökar även i de yngre 

åldrarna. Terapi har blivit en del av samhället och tidningar skriver ständigt om hur just du 

ska gå till väga för att hitta balans i din vardag. Några betydelser som definierar sekularisering 

enligt Shiner är att samhället har en mer rationell syn på sin omgivning och har släppt 

gudomliga krafter, val och handlingar baseras på förnuftet och att individualiseringen ökar. 

Många av dessa definitioner passar in på det svenska samhället. Svenskar har den 

veteskapliga kunskap de begär om sin omgivning och vi lever ett individualiserat samhälle där 
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alla håller sig inom sin bubbla. Invånarna i Sverige har även upplösta frihetsvärden och en 

svag betoning på de traditionella, därför ligger istället mer fokus på hur man kan förgylla 

vardagen på olika sätt. Här kommer önskan om lycka, välbefinnande och hälsa in. Det är det 

som är viktigt. Men även frihet är ett behov som eftersträvas. Allt detta passar in på de syften 

och mål som finns i Törnbloms Självkänsla nu!.  

 

 

4.4 Är Självkänsla nu! en religion? 

Ja, kan man säga att Törnbloms bok Självkänsla nu! är en typ av religion eller har samma 

funktion som en religion? Om man studerar olika religionsdefinitioner så finns det två svar på 

den frågan. En del definitioner passar in på Törnbloms bok medans andra religionsdefinitioner 

inte alls gör det. Den funktionella definitionen kan i viss mån kopplas till Törnbloms bok som 

en religion eftersom den handlar om vilken funktion religion har för individen och samhället. 

Detta handlar ofta om existentiella frågor och om vad som ger mening i livet, vilket passar bra 

in på den funktion som Törnbloms boks har. Funktionelldefinition handlar också om mening 

och identitet och hur individen använder sig av olika referensramar och tolkar händelser i 

tillvaron. Religionens funktion har enligt många nya forskare förändrats och vissa antyder 

också att religion idag är mer en typ av självständig psykologisk funktion.  Detta kan man i 

sin tur anknyta till individens självkänsla. Det svåra med detta synsätt är att det är en väldig 

vid tankgång för det är inte bara religiösa som söker mening i livet. Detta kan dock i mitt fall 

göra religion mindre specifik och öka dess liknelse till Törnbloms bok. Det som idag handlar 

om funktionell definition behöver inte bestå av en transcendent tro som istället ingår i den 

substantiella definitionen. I Clifford Geertzs definition så kan man hitta både likheter och 

skillnader mellan Törnbloms bok och religion. Enligt Geertz så är religion ett system av 

symboler som ska skapa kraftfull och långvarande sinnesstämning och motivation hos 

människan. Symbolerna ska uttrycka en allmän ordning av ens existens och uttrycken ska 

verka unikt i sin verklighetstrogenhet. Det som passar in på Självkänsla nu! i denna 

religionsdefinition är att religionens mål är att skapa sinnesstämning och motivation men även 

att uttrycka ordning i ens existens. Det finns inga konkreta symboler i Självkänsla nu! som 

Törnblom poängterar men det betyder inte att de finns där. För allt det som symbolerna ska 

skapa och uttrycka enligt Geertz förekommer i Törnbloms ideologi. Smart använder sig av en 

mer utförlig och konkret religionsdefinition som delas upp i sju olika dimensioner. Det är den 

rituella, känslomässiga, berättande, läromässiga, etiska, sociala och materiella dimensionen. 

Här kan man jämföra de olika dimensionerna med innehållet i Självkänsla nu! och hitta 
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många likheter. Törnbloms metoder som ni kan se här ovan i resultatdelen har många 

kopplingar till religioners ritualer. Törnblom har en lära som har i syfte att få en bättre 

självkänsla. Känslan finns genom att söka lycka. Törnblom berättar hela tiden om sina 

erfarenheter och situationer som gör att ”läran” blir lättare och intressantare att följa för att 

bara ge några exempel. Det som inte passar in med Törnblom bok är de två sista 

dimensionerna som är de sociala och materiella. Det finns nämligen inga spår av rörelser i 

grupp med ledare och inte heller speciella byggnader och skapelser om man inte kan räkna jag 

är bra - boken som ett materiellt ting. 

Genom hela diskussionen kring om huruvida Törnbloms bok Självkänsla nu! är en religion 

eller så kan man se att det finns både likheter och skillnader. Allt beror på vilken definition 

man väljer att följa. Om man skulle följa den substantiella definitionen och Lincolns och 

Bruce åsikter så skulle Självkänsla nu! inte klassas som en religion men även om man skulle 

bokstavligt lyda Geertz resonemang kring symbolens fokus och Smarts två sista dimensioner 

kring socialt och materiellt innehåll i en religion så skulle Självkänsla nu! inte heller förbli 

mer än en populär bok i Sverige. Om vi istället skulle lyssna till den mer funktionella 

definitionen så skulle vi se mycket fler likheter till religion och dess funktion. Såsom att 

boken ger mening till livet precis som religion gör. Geertz religionsdefinition i sin helhet har 

samma syfte som boken Självkänsla nu! har, att båda har målet att skapa sinnesstämning och 

motivation och få ordning på existentiella problem. Inte minst i Smarts definition så kan man 

mycket väl inräkna de flesta av dimensionerna i Törnbloms bok. Om vi tittar närmare på new 

age som Olav Hammer anser vara en typ av religion och som är väldigt lik Törnbloms 

livsåskådning så kan man även där se en likhet till att Självkänsla nu! faktiskt skulle kunna 

klassas som en religion. Så om jag får tycka och tänka så tycker jag att likheterna överväger 

skillnaderna. Om jag även utgår ifrån Sveriges sekulariserade miljö och att religionen ingår 

just nu i en förändrande revolution så vill jag påstå att Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! 

mycket väl kan ses som en religion. Kanske kan man till och med vända på det och säga att 

religion egentligen med sina ideologier och ritualer haft syftet att skapa bra självkänsla? 
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Bilaga 2 

SV: -  
Från: anneli.eriksson@forum.se  
Skickat: den 25 november 2008 08:50:39 
Till:  simone_jonsson@hotmail.com 
 
 
Hej Simone, 
Tack för ditt mejl.  
Törnbloms Självkänsla nu! har varit en riktig storsäljare och toppat många fackbokslistor. Lättast är det 
nog för dig själv att söka på internet eller kontakta Svensk Bokhandel för liststatistik.  
Som inbunden bok har den sålt i cirka 82 000 ex, och som pocket i cirka 240 000 ex. 
  
Vänliga hälsningar 
Anneli 
  

 
Från: Simone Jonsson [mailto:simone_jonsson@hotmail.com]  
Skickat: den 22 november 2008 15:47 
Till: Info (Forum) 
Ämne: Frågor till C-uppsats ang. Självkänsla nu! 
  
Hejsan! 
  
Mitt namn är Simone Jonsson och pluggar till religionslärare på Halmstad Högskola. Jag 
håller just nu på med min C-uppsats  
där jag studerar paralleller mellan Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! och religion. 
  
Men för att kunna utveckla min uppsats behöver jag lite fakta som jag undrar om ni 
skulle vilja hjälpa mig med. 
  
  
Jag undrar hur många exemplar som man sålt av Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! ? 
  
Vet ni även kanske om boken toppat några litteraturlistor? 
  
  
  
Jag skulle vara jättetacksam för svar. 
  
  
Tack i förhand! 
  
  
Med Vänliga Hälsningar 
Simone Jonsson 

 

 


