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Empirisk 

livsåskådningsforskning
• Studier av vad människor i allmänhet och 

deras världsbild, värderingar och 

grundhållning.

• Enkäter och intervjuer (t.ex. 1986, 1997 och 

2006, 2012 och 2013).

• Huvudresultat: tyngdpunkten i svenskarnas 

livsåskådning ligger på naturen och hälsan.

• Öppenhet mot det utomvärldsliga, men 

ingen huvudpunkt
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1. Två empiriska studier



SVENSKARNAS 

LIVSÅSKÅDNINGAR
• Telefonintervjuer maj 2006 (7-10 minuter)

• N= 503 (82% svarsprocent)

• 25 påståenden om teknik, biologi och ekologi, 
miljö, moral och religion

• De olika svarspersonerna ombads markera sin 
inställning till dessa påståenden på en femgradig 
skala från ”instämmer helt och hållet” till ”tar helt 
och hållet avstånd”

• Hälften kvinnor, hälften män

• Jämn åldersfördelning, utbildningsnivå och 
bostadsort



Några resultat från studien 2006

(svarsprocent instämmer 

helt+delvis)

• Mänskligheten går mot en miljökatastrof: 58%

• Gud skapade människan vid ett särskilt tillfälle: 

13%

• Människan består bara av kropp och materia: 

27%

• Mänskligheten finns för att råda över naturen: 

9%





Akademikers livsåskådning 

(2009; n=233)
• Tre olika akademiska områden, nämligen fysik, 

litteraturvetenskap och statsvetenskap 

• Webbenkät

• Gymnasielärare, forskare och 

högskolestuderande inom de olika områdena 



Webenkätens uppläggning

• 13 olika livsåskådningspåståenden

• De olika svarspersonerna ombads markera sin 

inställning till dessa påståenden på en 

femgradig skala från ”instämmer helt och 

hållet” till ”tar helt och hållet avstånd”. 



13 påståenden
• Människan har vissa unika egenskaper som inga andra 

varelser har.

• Mänskligheten går mot en självförvållad miljökatastrof.

• Vi måste respektera naturens ordning oberoende av hur detta 
påverkar människans välfärd.

• Människan skulle klara sig bättre om hon levde ett enkelt liv 
utan så mycket teknik.

• Biologin ger oss det fullständiga svaret på frågan om livets 
mening.

• Mänskligheten finns till för att råda över den övriga skapelsen.

• Människan består bara av kropp och materia. 

• Naturen är besjälad av en kraft som genomströmmar allt 
levande.

• Livet har ingen annan mening än att föra människosläktet 
vidare.

• Vad som blir av en människa beror till största delen på hennes 
biologiska arv.

• Biologin lär oss att endast den starkaste överlever.

• Det finns en gud, en överjordisk makt eller kraft.



Resultat 

• Kluster 1 (80 st./ 34 %): Skeptisk/avvaktande 

inställning både till religiös och biologisk 

livsåskådning. Högre andel män.

• Kluster 2 (57 st./ 24%): Religiös livsåskådning, 

med en särställning för människosläktet. Högre 

andel kvinnor.

• Kluster 3 (32 st./ 14%): Biologisk livsåskådning, 

inkl. viss utvecklings- & teknikoptimism.

• Kluster 4 (50 st./ 21%): Ekologisk livsåskådning 

tvecklings- & teknikpessimism med en viss 

naturdyrkan (annat än religiös livsåskådning).

• Kluster 0 (14 st/ 7%): Ej möjliga att kategorisera



2. EMPIRISK 

LIVSÅSKÅDNING-

FORSKNING: BEGREPP 

OCH METODER



Vad är 

livsåskådningsforskning?
• Vad är en livsåskådning?

• Var finner man livsåskådningar?

• Hur kan man studera livsåskådningar?



Vad är en livsåskådning?

• teorier om människan och världen, t.ex. om 

universums uppkomst, om vad som skiljer 

människan från djuren eller vad som händer 

efter döden

• värderingar och normer av grundläggande 

natur, vad man kan kalla ett centralt 

värderingssystem

• en grundhållning, ett sätt att uppleva 

situationen som människa i världen, en 

grundton av tilltro, hopp eller förtvivlan



Var finner man 

livsåskådningar?
• Filosofer och teologer

• Forskare och naturvetare

• Politiska ledargestalter

• Skönlitterära författare

• Kursplaner och läroböcker

• Människor i allmänhet



Hur kan man studera 

livsåskådningar?

• Inom idéhistoria (i samspel med 

samhället)

• Inom filosofin (spec. logiskt och 

kunskapsteoretiskt)

• Inom statsvetenskapen (som politisk 

ideologi)

• Inom religionsforskningen(samspelet 

mellan livsåskådning och religion)

• Inom sociologi (enkäter, intervjuer) 



Ämnets framväxt i Sverige 

• Hemberg, Jarl & Anders Jeffner (red.), Att välja 
ståndpunkt med bl.a. bidrag av Berndt Gustafsson 
(1966)

• Forskningsprojektet Livsåskådningar i det moderna 
samhället (1968-1973)

• Bråkenhielm m. fl. (red.) Aktuella livsåskådningar. Del 
1 och 2 (1981-1983

• Livsåskådningar i Sverige (1986-1988)

• Nordisk litteratur och livssyn (1997-1999)

• Livsåskådning, etnicitet och natursyn (1998-2000)

• Vetenskapens existentiella betydelse (2006-)

• Bråkenhielm, Essunger & Westerlund (red.) Livet 
enligt människan (2013)

• Planerat projekt: Livsåskådningar i det postsekulära 
samhället (2014) 



Västerlandets historia och 

livsåskådningsutvecklingen

• Förmodernitet (fram till c. 

1700): ”religions of difference”

• Modernitet (c. 1700- c. 1965): 

”religions of humanity”

• Senmodernitet (c. 1965 - ): 

”spiritualities of life”



Livsåskådningar under 

moderntiteten
• Liberalismen, liberalism (av liberal), samhällsåskådning och 

politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum. 
(NE) Klassisk liberalism betonar fri företagsamhet. (Adam 
Smiths princip om den osynliga handen som bakgrund till 
nyliberalismen.)

• Marxismens kärna är en tolkning av samhället och dess 
utveckling. Grundläggande i samhällsutvecklingen är de 
ekonomiska och sociala faktorerna, som i sin tur påverkar 
kulturen. 

• Existentialismen betonar den enskilda människan och hennes 
frihet och ansvar. Jean Paul Sartre framhäver att människan 
inte har en på förhand given natur och att det inte finns någon 
Gud som begränsar hennes frihet. Många existentialister 
mycket kritiska till den objektifiering av människan som teknik 
och naturvetenskap kan medföra.

• Positivismen är en form av vetenskapstro, som avvisar all 
teologisk och metafysisk spekulation. Den enda formen av 
kunskap är ”positiv erfarenhet”, dvs. det som kan grundas i 
sinneserfarenheten.



Sekulära livsåskådningar i det 

senmoderna samhället

• Knutna till motståndsrörelser (t.ex. 

miljörörelsen, kvinnorörelsen, 

djurrättsrörelsen)

• Ofta integrerade med olika 

livsåskådningstraditioner från 1800-

talet (t.ex. liberalism, marxism, 

existentialism och positivism)



Ekologiska livsåskådningar i 

miljörörelsen

* Arne Naess skiljer en ”djupekologi” till 
skillnad från den ”ytekologi”. 

* ”Människan är inte ett isolerat ting utan en 
knutpunkt i ett relationsnät, vilket förbinder 
människan som ett organiskt system med 
djur, växter och mineraler”. Världen är en 
sammanhängande helhet, där ingen del 
existerar oberoende av den andra. 

* Inspiration från 1600-tals filosofen Spinoza, 
som utgick från att Gud var detsamma som 
naturen (panteism). 



3. TVÅ STUDIER AV 

LIVSÅSKÅDNINGAR BLAND 

18-ÅRINGAR



Ungdomars livsåskådning (2012 och 2013)

• Klassrumsenkäter 2012 (n=1196) och 2013 (n=645)

• 2012: 617 flickor, 539 pojkar. 

• 2012: Samtliga gymnasieprogram, men kraftigt 
snedfördelat mot samhällsvetenskapligt program

• 2012: Bortfall c. 30% (internt bortfall 7%-55%, ökar 
mot slutet av enkäten)



O

Tre livsåskådningskomplexReligion, n=183 Ekologi, n=124 Biologi, n=120

Människan ska råda över naturen

(2013: 10%)
+

Kreationism (2013:12%) +

Naturen är till för mskan (2013: 

12%)
+

Tillvaron är planerad (2013: 14%) +

Naturen är besjälad (2013: 19%) +

Vetenskaplig forskning ger  

problem (2013: 11%)
+

Miljöändring problem (2013: 58%) +

Balansen i naturen är mycket 

ömtålig (2013: 57%)
+

Våra resurser är begränsade 

(2013: 55%)
+

Respekt för naturens ordning  

(2013: 47%)
+

Vi går mot en miljökatastrof (2013: 

48%)
+

Enda meningen är att fortplanta 

sig (2013: 19%)
+

Mskan bara är bara kropp och 

materia (2013: 30%)
+

Skapelsetro och biologi är 

oförenliga (2013: 29 %)
+

Biologin lär oss att den starkaste 

överlever (2013: 31%)
+



Kommentarer

*  15% religiösa, 10% ekologer, 10% biologister (och 10 % 
paranormala enl. ny studie 2013)

* Jämn könfördelning bland de religiösa; kvinnor 
överrepresenterade bland de ekologiska och paranormala och 
män överrepresenterade bland de biologistiska

* De som kan hänföras till ngn av de tre 
livsåskådningskomplexen utgör c. 50% av de som svarat och c. 
1/3 av hela urvalet. 

* Det finns vissa överlappningar; 19 personer är både religiösa 
och ekologer, 31 personer är både religiösa och biologister.

* Kreationismen är stark bland de unga (14%)



Ny studie 2013 (n=631, 

instämmer helt +delvis inom 

parentes)
• En människas personlighet och livsöde beror 

på vilket stjärntecken han eller hon är född i. 

(7%)

• Människan lever inte bara en gång utan har 

genomgått en hel kedja av olika existenser och 

kommer att återfödas många gånger till. (11%)

• Man kan få nya kunskaper om sin plats i livet 

och framtiden genom t.ex. horoskop, tarotkort, 

drömmar och spådomar. (7%)

• Jag tror fullt och fast på att vissa människor har 

förmåga att läsa andra människors tankar. 

(10%)

• Jag kan tänka mig att besöka medier eller delta 

i seanser. (13%)



Fyra livsåskådningsgrupper 

(preliminära resultat)
• Religiösa (kvinnor överrepr.  bland de mest 

övertygade)

• Ekologer (kvinnor                         ”                           
)

• Biologister (män                           ”                           
)

• Paranormala (kvinnor                    ”                           
)

• Religiösa har oftare en mamma som är född 
utomlands

• Religiösa är minst oroliga; ekologer mest

• Ingen skillnad när det gäller bostadsort

• Ingen skillnad när det gäller hopp

• Religiösa är minst ute på nätet och mest 
föreningsaktiva.



4. EN FRÅGESTÄLLNING 

INOM FILOSOFISK 

LIVSÅSKÅDNING-

FORSKNING



Ur Francis Crick, The Astonishing  

Hypothesis. The Scientific Search for the 

Soul, 1994, s. 3

Den häpnadsväckande hypotesen är att 

”Du”, dina glädjeämnen och dina sorger, 

dina minnen och dina strävanden, din 

känsla av personlig identitet och fri vilja, är 

faktiskt ingenting mer än en stor samling 

nervcellers och deras molekylers 

beteende. Som Lewis Carrolls Alice kunde 

ha formulerat det: ”Du är ingenting annat 

än en hög med neuroner”.



Richard Dawkins, ”Verklighetens magi”, 

2012



Vad säger människor i allmänhet om 

verklighetens egentliga natur?

Vissa människor har i alla tider funderat över 

vad som är vår verklighets egentliga natur. 

En del har kommit fram till att det inte finns 

något annat än materia i olika former. Andra 

säger att det finns gudomlig eller andlig 

verklighet av något slag. Händer det att Du 

funderat på sådant? Kan du säga något om 

vad Du då kommit fram till?

(Fråga i livsåskådningsundersökning 1988, 

n=399)



Svar på öppen fråga om verklighetens 

natur (1988, n=399)

• 71% har funderat på frågan om 

verklighetens egentliga natur

• 12% (av alla tillfrågade) har en materialistisk 

världsbild

• 40 % är icke-materialister

• 6 % tänker sig att det icke-materiella är 

knutet till människan (tankar, känslor, en 

själ)

• 20 % tänker sig att det icke-materiella är 

något utanför människan (en personlig Gud, 

en kraft)



Två former av naturalism

• Metodologisk naturalism - i sökandet 

av vetenskapliga förklaringar kan 

endast naturliga orsaker kan 

förutsättas 

• Ontologisk (metafysisk) naturalism 

– den naturliga världen är det enda 

som finns; det finns inget övernaturligt



Ur Liedman, ”Den förtrollande 

materialismen” (2008, min kursivering)

För egen del är jag tveksam till beteckningen "naturalism" och

använder hellre den äldre beteckningen "materialism", även 

om också den är mångtydig. Sammanställningen "irreduktiv 

materialism" är däremot tämligen entydig: det är uppfattningen 

att verkligheten består av ett antal nivåer där var och en har sitt 

ursprung i närmast lägre nivå men där varje högre nivå innebär 

nya kvaliteter och nya sammanhang vilka inte kan förklaras 

med hänvisning till lägre nivåer. Vilka nivåer man vill urskilja är 

till sist avhängigt av den mänskliga kunskapen. Tills vidare 

förefaller det rimligt att skilja mellan oorganisk och levande 

materia; och för de allra flesta är det självklart att se 

människovärlden som en egen nivå. Men antalet nivåer är 

också avhängigt av hur nära vi betraktar ett studieobjekt. De 

biologiska arternas eller mänsklighetens utveckling kan ses 

som ett stort antal nivåer där ständigt nya konstellationer 

skapas.. Man brukar tala om emergenta kvaliteter.



Liedmans verklighetsbild

Människo-världen

Djur-världen

Organisk

materia

Oorganisk

materia


