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författare till flera arbeten inom klinisk 
forskning, bl. a. Tvärkulturell vård i 
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kologi och kulturpsykologi vid Uppsala 
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Omslagsbilden, Café Terrasse, Place 
du Forum, Arles av Vincent Van Gogh 
(1888), anspelar på det kaféliv som Owe 
Wikström gärna beskriver i sina böcker.
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Religionspsykologi är ett ämne där olika tolkningar av kultur, hälsa 
och mening möts. I antologin Inspiration till religionspsykologin, med 
bidrag av en rad svenska och utländska forskare, beskrivs religions
psykologins utmaningar i dag utifrån teman som palliativ medicin, 
ritualer inför döden, migration och anpassning samt mystik och alter
nativa medvetandetillstånd.

I boken visas med teoretiska tolkningar och utifrån tillämpad 
forskning, både från Sverige och andra kulturella kontexter, vilken 
inspirerande spännvidd ämnet har. Specifika forskningsområden 
presenteras i en rad kortare fallstudier. De övergripande teman som 
behandlas är: Mening, hälsa och existentiell oro, Religion som de
struktiv kultur, Religiositet – psykisk hälsa och ohälsa samt Nyttan av 
att vara utom sig – mystik och extas.

Boken avslutas med en reflektion över religionspsykologins utma
ningar och möjligheter. Owe Wikström, en av ämnets stora inspira
tionskällor i Sverige, för en dialog med såväl sitt eget arbete som med 
de olika bidragen i boken.

Inspiration till religionspsykologin är främst avsedd som en introduk
tion för studerande i religionsvetenskap. Boken vänder sig även till 
den stora läsekrets som är intresserad av de många ämnen som religi
onspsykologin täcker.
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