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Abstrakt 

Syftet med detta arbete är att göra en omdefinition av begreppet sekt som utgår ifrån vad sekten 

fyller för funktion hos individen, samt att studera om denna nya definition erbjuder plats till 

storseansen. Studien bygger dels på en kvalitativ intervjustudie med sex respondenter, två 

observationer som genomförda i vid olika tillfällen samt skrivna vittnesmål från sexton 

avhoppade sektmedlemmar. Denna studie är ett försök att belysa sektbegreppet utifrån vad 

sekten erbjuder individen, därför är sekten som organisation endast beskrivet kort och ingen 

större diskussion angående olika sektformer förekommer. Det nya sektbegreppet grundar sig dels 

i vittnesmål från avhoppade sektmedlemmar och dels i etablerade sociologiska begrepp som 

berör individer och det moderna samhället. 

Resultatet visar tydligt att begrepp som gemenskap, individuallitet, erkännanden och tillhörighet 

är av största vikt för individer som gått med i sekter och försvagad ontologisk trygghet verkar 

vara avgörande för hur individen reagerar när denna kommer i kontakt med en sekt. 

Arbetet visar även att det finns stora likheter i vad sekten erbjuder individen och vad storseansen 

erbjuder individen, men viktigt är att poängtera att det även finns stora skillnader och det är inte 

helt problemfritt att likställa dessa två fenomen. 
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Inledning 

I dagens till stora delar sekulariserade svenska samhälle pratar man inte längre om hedningar 

eller om att man måste omvända den okristne. Istället är det vanligt att man accepterar att den 

trevliga grannen kan ha en helt annan tro än vad man själv har. Allt sedan New Age-rörelsen 

startade i USA på 60-talet har det uppkommit en rad olika nyreligiösa, filosofiska eller 

vetenskapliga sekter som alla ryms inom begreppet New Age. Exempel på vetenskapliga sekter 

är scientologerna som påstår at de har olika vetenskapliga metoder så som Dianetik för att driva 

ut orenheter ur människan.  Det är inte svårt att hitta böcker på biblioteket som behandlar de 

olika sekterna var för sig, eller som i uppslagsbokform försöker rada upp så många sekter som de 

bara kan. Det finns även en rad författare som har gett sig i kast med att försöka ge ordet ”sekt” 

eller ”kult” en vetenskaplig innebörd som är neutral och inte värdeladdad. Som exempel på detta 

kan man ta en religionssociologisk minimidefinition av sekt i sju punkter som har gjorts av den 

engelska sociologen Roy Wallis (Nylund, Att leka med elden 2004:44) han menar bl.a. att sekten 

är en frivillig organisation, att sekten vanligtvis är i konflikt med sin omgivning, och att sekten är 

totalitär. Sekten är ett kollektivt fenomen precis som religionen, och man kan se en hel del 

likheter. 

Emile Durkheim menar att religionen är ett fenomen som uppstår i ett kollektivistiskt samhälle, 

där en mängd människor enas om vad som är heligt och vad som är profant, och som gemensamt 

underhåller och förstärker dessa uppfattningar. Här blir religionen eller tron som en 

sammanhållande symbol eller totem för gruppen eller samhället (Durkheim, 1994:95). Man 

sluter alltså upp i samhället i en sorts dyrkan av kollektivet där själva dyrkan har en stärkande 

effekt på sammanhållningen. Självklart är denna definition förenklad och kan inte göra anspråk 

på att täcka alla aspekter som döljer sig bakom ordet eller fenomenet religion. Om man ska 

försöka definiera det kollektivistiska samhället kan man dra det till sin spets och titta på den 

livegna, självförsörjande byn i bondesamhället. Där bidrog alla till byns överlevnad och alla 

invånare hade en roll som var viktig för byns överlevnad.  

Om man ställer Durkheims definition av religion i samma rum som teorier om det moderna 

samhället, där exempelvis Richard Sennett eller Anthony Giddens menar att individen drivs till 

att vara mer och mer självständig och att det kollektiva samhället inte försvinner men i alla fall 

håller på att förändras, kan man ganska lätt anta att religionen i Durkheims definition kommer att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Roy_Wallis
http://sv.wikipedia.org/wiki/Definition
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religionssociologi
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stöta på problem. Om kollektivet försvinner eller förändras, måste även de kollektivistiska 

fenomenen förändras.  

Om nu dessa fenomen är i förändring är det inte lika intressant att försöka definiera själva sekten 

i sig som det visas exempel på ovan, utan mer intressant blir att försöka definiera en sekt eller 

religion utifrån vilka behov hos individen den tillfredställer. Med andra ord kan man kanske säga 

att det är svårare att försöka definiera formen för en rörelse om den är under förändring, men 

syftet med rörelsen är konstant. 

Man kan tänka sig att ord som gemenskap, individuallitet, erkännanden och tillhörighet är 

viktiga begrepp när man ska försöka definiera sekten utifrån individens behov. Om man försöker 

sig på att definiera sekten utifrån ovan nämnda begrepp kan man få en senmodern definition av 

sekt och kanske kan man med denna nya definition hitta fler grupper i samhället som hade fallit 

utanför begreppet i den tidigare definitionen, men som med en förnyad definition hittar fotfäste. 

Därmed kan man försöka att förklara varför vissa företeelser verkar vara allt mer vanligt 

förekommande i samhället.  Ett bra exempel på denna typ av företeelse är så kallade storseanser, 

där människor träffas i olika stora grupper för att lyssna till ett medium som påstår sig kunna 

kontakta, eller förmedla budskap från avlidna människor. Anledningen till att jag har valt att 

pröva en eventuell senmodern definition  på just storseanser är att man kan hitta en hel del 

faktorer hos storseanser som man skulle kunna argumentera för att de är snarlika kriterierna för 

en sekt men de håller inte ända fram. Exempelvis kan man påstå att de har den karismatiska 

ledaren, att de besitter en kunskap (i detta fall att det finns liv efter döden) som är exklusiv för de 

som har varit med eller som tror på mediet. Om en individ får kontakt skulle man kunna påstå att 

denna individ känner sig utvald eller speciell. Man skulle kunna göra listan längre om man vill 

peka på alla de faktorer som skulle göra storseanserna till en sekt, men en lika lång lista skulle 

kunna göras som pekar på att det inte är en sekt. Det krävs exempelvis inte något totalitärt 

medlemskap, man uppmuntrar inte till isolering från omvärlden mm. Kanske är det därför så att 

om man kan definiera sekten utifrån vad den har för funktion för individen så kanske man kan se 

att storseanser fyller samma funktioner trots att det inte kallas sekt. 

 

    



6 
 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra en definition av begreppet sekt som utgår ifrån vad sekten 

fyller för funktion hos individen, samt att studera om denna nya definition erbjuder plats till 

storseansen.  

Som hjälp till detta har tre frågeställningar arbetats fram.  

1. Varför går man med i en sek? 

2. Hur upplever individen tillhörigheten i en sekt? 

3. Hur påverkar erkännandet individen i en sekt? 
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METOD 

 

Hermeneutik 

Hermeneutiken är en forskningsansats som inte är intresserad av några sanningar i form av 

orsak-verkan tänkande, istället har hermeneutiken tolkningen som analysredskap och försöker se 

helheten i ett fenomen med hjälp av delarna, och frågor som ”vad betyder den här företeelsen för 

den här gruppen av människor” lämpar sig ofta för en hermeneutisk forskningsansats. Det är 

tydligt att detta arbete är hermeneutiskt och av en tolkande natur. Med detta kan det vara på plats 

att belysa att eftersom arbetet är av tolkande natur kan arbetet inte göra anspråk på någon absolut 

sanning inte heller har det samma bevisningsmöjligheter som en kvantitativ studie har. Istället är 

detta arbete ett försök att belysa det moderna samhället och sektproblematiken från ett håll som 

inte är helt vanligt när man läser om sekter i andra böcker.     

Validitet 

I detta arbete har empirin samlats in på två olika sätt vad gällande storseanserna dels har 

intervjuer utförts, men för att öka förståelsen i studien har även två observationer genomförts. 

Fördelen med detta är det har funnits en förståelse för vad respondenterna kan tänkas ha upplevt 

vid deltagandet av storseanser. Observationerna har även bidragit till att de samtal som har legat 

grund till intervjuerna har flutit bra eftersom författaren är något insatt i vad det handlar om. 

Denna förförståelse kan man även tänka sig bidrar till att respondenterna känner sig trygga att 

berätta mer om sina upplevelser om de vet att personen de pratar med också har varit på seanser.  

Vad gällande informationen från de sexton avhoppade sektmedlemmarna har den endast varit 

tillgänglig i skriven form, men eftersom det är individerna själva som med egna ord har 

formulerat sina berättelser kan man anta att tillförlitligheten i detta trots allt är relativt hög, och 

därför ger denna källa mig ett tillförlitligt redskap att uppfylla mitt syfte.    
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Urval 

Respondenterna i detta arbete är dels de individer som har skrivit sin berättelse i boken 

”Manipulation pågår” som är utgiven av föreningen rädda individen. Samt sex intervjupersoner, 

tre kvinnor och tre män valts ut i blandad ålder efter kriteriet att de ska ha minst två eller fler 

gånger deltagit vid en storseans. Detta minimum på två har sats som ett försök att sålla ut 

respondenter som har mer erfarenhet av fenomenet, men också för att minimera risken att få en 

respondent som har varit på en dålig eller oseriös storseans.    

 

Tillvägagångssätt 

Arbetet bygger på sex löstkonstruerade intervjuer, två observationer samt skrivna redogörelser 

från sexton före detta sektmedlemmar. Dessa redogörelser är hämtade ur boken ”Manipulation 

pågår” som är utgiven av föreningen rädda individen (FRI). Dessa vittnesmål har i detta arbete 

endast använts som underlag för att arbeta fram vad sekten erbjuder individen och med detta 

skapandet av ett sektbegrepp som utgår från individen. 

Intervjuerna till detta arbete har använts för att se om storseanserna erbjuder individen samma 

sak som sekten. Intervjuerna har gjorts endast på respondenter som har deltagit i storseanserna 

och inte i någon form av traditionell sekt. Intervjuerna har genomförts genom samtal med 

respondenter vid upprepade tillfällen där respondenterna inte har varit medvetna om att det har 

blivit intervjuade. Anledningen till att respondenterna inte har blivit informerade om att de 

deltagit i en intervju är att minimera risken att svaren inte är äkta. Om respondenterna visste att 

de blev intervjuade finns det en risk att de skulle svara annorlunda och svaren skulle inte komma 

lika spontant och kanske hade de inte heller svarat fullt lika ärligt som när de tror att de bara 

pratar med någon annan som tror på samma sak som de.   

Två observationer av storseanser har även genomförts i detta arbete, detta för att dels ge 

författaren en större förståelse för storseanserna och dels för att träffa respondenter till 

intervjuerna.    
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Etiska reflektioner 

Eftersom intervjuerna till detta arbete har gjorts utan att respondenten är medveten om det är det 

av stor vikt att alla namn är utbytta. Det är även av vikt att ingen information varken i form av 

längre citat eller i berättande form är framlagd så att individer kan känna igen sig själva eller 

andra.  

Alla informanter är i efterhand informerade om att de finns citerade under antaget namn i detta 

arbete och alla har gett tillstånd att använda den information som har samlats in. 
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TEORI 

Detta kapitel kommer att inledas med en sammanfattning av hur olika sociologer definierar en 

sekt. detta görs för att dels ge en tydlig bild av vad en sekt är, och för att visa hur lite individen är 

representerad i dessa definitioner. Vidare i detta kapitel kommer sociologiska begrepp som är 

kopplade till och viktiga för individer i grupp så som gemenskap och tillhörighet att redogöras 

för. Dessa begrepp kommer att användas som underlag för omformuleringen av sektbegreppet 

som utgår från vad sekten fyller för funktion för individen.  

Definition av sekter 

En av de tidiga sociologerna som behandlade sekter var Max Weber. I boken Den protestantiska 

etiken och kapitalismens anda (1978) behandlar Weber sekten ur ett sociologiskt perspektiv och 

menar att sekten är och bygger på ett kollektiv eller samling för de personligt kallade. Detta 

skedde enligt Weber genom en individuell uppenbarelse av att anden verkade i individen och för 

att uppnå denna individuella uppenbarelse skulle individen vara helt trofast den specifika läran 

och leva uteslutande efter lärans former. Weber menade att dåtidens baptister var ett bra exempel 

på en sekt enligt hans definition. Vidare menar Weber att sekter är icke-traditionalister, radikala, 

världsfrånvända, samt kräver total underkastelse och ett tvångsmässigt kontrollerat religiöst 

utövande. Även Ernst Troeltsch var tidig med att intressera sig av sekter och han lyfter precis 

som Weber fram kännetecken för en sekt. I The Social Teaching of the Christian Churches 

(1960) menar Troeltsch i enlighet med Weber att sekten kännetecknas av social frivillighet att 

medlemmarna ska leva strikt renlärigt och de finner gemenskap genom att de genomgått en 

personlig gudomlig eller helig upplevelse. Vidare menar Troeltsch att sektmedlemmarna lever i 

små grupper som avskärmar sig från resten av världen och ser sig själva som utvalda och 

speciella. Sekten lever ofta efter sina egna normer eller lagar som ibland strider mot de lagar som 

gäller för det övriga samhället.  

Den danske psykoanalytikern Cyril Malka definierade sekters element i boken Sekter - Hvorfor? 

hvordan? hvad så? (1999) Malkan menar att sekten har ett mål, en uppfattning om en ideal 

verklighet, en skrift som vägleder och talar om för individen hur den ska bete sig i olika 

situationer, en fiende som de kämpar emot. Enligt denna definition kan man påstå att en sekt inte 

endast måste ha någon form av religiös stomme, utan sekten kan även vara en politisk 

http://www.malka.dk/cyril/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ernst_Troeltsch
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organisation. Därför kan Malka även räkna in exempelvis kommunistiska rörelser tillsammans 

med Scientologerna eller Jehovas vittnen.  

Sektexperten och prästen Karl-Erik Nylund har i sin bok Att leka med elden (2004) gjort en 

översikt över de svenska sekterna, han har beskrivit deras natur och även skildrat hur de olika 

sekterna ser ut. Nylund ställer upp fyra kriterier som bör uppfyllas för att en rörelse ska kallas 

sekt, först menar han att medlemmarna känner till den absoluta sanningen och denna kan inte 

ifrågasättas. Sekten är manipulativ i sin utformning och systematiskt får den medlemmarna att 

knyta starkare och starkare band till sekten. Ledaren är auktoritär och denne varken kan eller får 

ifrågasättas. Till sist har sekten en stark ”vi” och ”dem” känsla där sektmedlemmarna räknas som 

de goda och alla andra räknas som de onda. Denna uppfattning förstärks genom att många sekter 

menar att man ska ha så lite kontakt med omvärlden som möjligt. Nylund menar även att flera 

sekter har erotiska inslag men han sätter inte upp det som ett kännetecken som definierar en sekt. 

En religionssociologisk minimidefinition av sekt i sju punkter har gjorts av den engelska 

sociologen Roy Wallis: 

1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.  

2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer 

gruppnormerna.  

3. Medlemmarna ser sig som en elit som besitter särskild kunskap.  

4. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.  

5. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende är ett prästerskap.  

6. Sekten är etisk och asketisk, alltså att man har särskilda levnadsregler och offrar tid och 

pengar på sin grupp.  

7. Slutligen är sekten totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra 

individens liv (Ibid:44). 

Den engelska sociologen Bryan Wilson (Nya religioner, 2004) menar att det utmärkande draget i 

sekteristisk religion är de stränga krav som ställs på individen att utan att ifrågasätta acceptera 

sektens läror och moralkodex. Vidare menar Wilson att det finns en stark betoning av den egna 

identiteten och klara gränser mellan renhet och orenhet (man måste exempelvis inta rätt slags 

föda, vägra blodtransfusion, eller undvika sociala kontakter med ickemedlemmar). Viktigt är 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Egalit%C3%A4r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Roy_Wallis
http://sv.wikipedia.org/wiki/Definition
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religionssociologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl-Erik_Nylund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Scientologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunism
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dock enligt Wilson att alla sekter inte är lika, alla kräver inte samma grad av engagemang eller 

isolering av sina medlemmar. Wilson skiljer mellan fyra olika typer av kristna sekter. Denna 

kategorisering bestäms av ”hur sekten reagerar på förhärskande värderingar och relationer i 

samhället”(ibid:17). Den första typen av sekt är de väckelsebetonade sekterna som söker att 

förändra människan och därmed världen, och av det följer en tro på den fria viljan, en optimism. 

Nästa sekttyp är den Adventiska sekten, som menar att det kommer att ske drastiska förändringar 

i världen och detta måste man förbereda sig på, dessa sekter förkunnar en pessimistisk 

determinism. De inåtvända sekterna förkastar världens värderingar och ersätter dem med sina 

egna som de anser är bättre och högre, och för att förverkliga dessa värderingar odlar man sina 

inre resurser. Den sista typ av sekt är den Gnostiska sekten som i princip godtar och accepterar 

världens ideal men söker nya och esoteriska eller exklusivt för medlemmarna medel för att uppnå 

sina ideal i dessa sekter finns en mystik med förväntningar (ibid:18). I allmänhet poängterar även 

Wilson svårigheten med att entydigt klassificera olika religiösa rörelser eller alternativa 

andligheter och sekter. Grupper som en gångräknades till sekterna är idag accepterade 

trossamfund eller kyrkor, och som exempel på detta nämner Wilson metodismen som en gång ur 

sociologisk synpunkt var en sekt men som numera är en accepterad gren av kristendomen. 

Därför är all form av typologisering ungefärlig, och blir ett trubbigt redskap för förståelse och 

analys.        

 

Gemenskap 

Gemenskap är ett begrepp som har fascinerat många sociologer. 1887 myntade den tyska 

sociologen Färdinand Tönnies begreppsparet Gemeinschaft und Gesellschaft. Man har försökt att 

översätta begreppet till gemenskap och samhälle eller engelskans community and society men 

man har konstaterat att det inte är perfekta översättningar då tyskans originalbegrepp innehåller 

dimensioner som är svåra att överföra på andra språk (Lundberg, 2005). Man kan säga att 

Gemeinschaft har med hemmet och familjen att göra, var man kommer ifrån och det inre livet. 

Gesellschaft är främmande, det man rör sig emot när man tar sig utanför det trygga livet i 

hemmet, det kan ha att göra med arbete eller arbetsplatsen. Gemeinschaft är således bestående 

hela livet och ”äkta”, medans gesellschaft är föränderligt, med andra ord kan man byta arbete 

eller stad, men familjen och hemmet är alltid det samma (Ibid:61).  



13 
 

En annan sociolog som har tagit sig an begreppet gemenskap är Anders Lundberg. Lundberg har 

i sin avhandling ”Om gemenskap” konstruerat ett annat begreppspar som behandlar gemenskap 

nämligen ledig gemenskap och stabil gemenskap. Lundkvist menar att han är intresserad av att få 

förståelse för mötet mellan människor, varför de träffas, umgås och/eller lever tillsammans. 

Vidare ligger Lundbergs intresse i att förstå hur dessa möten fungerar, vilka är löftena med att 

mötas och vilka svårigheter det kan finnas i att mötas. För att lyfta sitt resonemang från ett 

mikroperspektiv till ett högre samhälleligt perspektiv diskuterar Lundberg hur dessa möten kan 

leda till kollektiva handlingar (Ibid:127).  

Det begreppspar som Lundberg har arbetat fram grundar han i den postmoderna och den 

nyrepublikanske debatten. Vidare i detta arbete kommer vikten inte ligga på hur Lundberg 

utifrån dessa utgångspunkter har utformat sina begrepp, snarare kommer begreppens innebörd att 

beskrivas.   

Lundberg beskriver den lediga gemenskapen utifrån fempunkter. För det första, står individen i 

fokus. Med detta menar Lundberg att människor umgås med varandra men på individens villkor. 

När gemenskapen inte längre är intressant, givande eller om situationen för den enskilde 

individen förändras är det lätt att lämna gemenskapen. Det finns inget utomstående krav på 

individen att stanna kvar. För det andra, är den lediga gemenskapen är estetisk till sin art. Ledig 

gemenkap uppstår när två eller fler individer gemensamt försöker att skapa sig själva. Med andra 

ord är delad smak och sentiment (känslor och emotioner) centralt för gemenskapen. För det 

tredje är närheten till andra viktig. Den lediga gemenskapen är alltså affektiv till sin natur. Det är 

en omedelbar form av gemenskap som frodas i nuet och gemensamma stämningar. Den 

ursprungliga sociala driften får stort spelrum. För det fjärde liknar Lundberg den lediga 

gemenskapen vid ett utträde från den anonyma gråa massan, en slags grundläggande form av 

synliggörande. Individens existens bekräftas genom möte med andra där blickar möts och våra 

gester besvaras via tal och kroppsspråk. Den relation som uppstår här kallar Lundberg för 

frändskap. Slutligen menar Lundberg att det finns i denna form av gemenskap en potential för 

gemensamt handlande som grundar sig i en moralisk impuls, som tar sig uttryck när det samtidigt 

uppstår en gemensam bild på flera människors näthinnor. Denna moraliska impuls lyder inga 

andra logiska lagar än sin egen (Ibid:137).  

Sammanfattningsvis kan man beskriva den lediga gemenskapen med dessa fem punkter; 
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• Individen i fokus 

• Estetisk gemenskap 

• Affektion 

• Utträde ur massan 

• Moralisk impuls 

Även den stabila gemenskapen beskriver Lundberg med fem punkter. För det första sätts i denna 

typ av gemenskap, gruppen i fokus. Den har ett gemensamt mål som inte låter sig åsidosättas för 

individuella intressen. För det andra, ses stabil gemenskap som en etisk gemenskap som grundas 

på en gemensam ideologi eller världsbild. I denna typ av gemenskap diskuteras konkreta 

problem i det gemensamma umgänget, men även mer abstrakta frågeställningar som rör 

samhället i stort eller människor och företeelser utanför gemenskapen. För det tredje, 

karakteriseras den stabila gemenskapen av regelbundenhet och långsiktighet, individer i denna 

typ av gemenskap träffas med andra ord regelbundet och under en längre period av tid. Det finns 

även någon form av organisation där olika ansvarsområden blir tilldelade olika medlemmar 

(Ibid:137). För det fjärde kännetecknas den stabila gemenskapen av tillitsrelationer, täta nätverk 

av ömsesidiga sociala relationer. Avslutningsvis hittar vi förmedling i den stabila gemenskapen. 

Kollektivt handlande för att medla mellan individer och det sociala på makronivå. Även här 

sammanställs de fem punkterna i en lista. 

• Gruppen i fokus 

• Etisk gemenskap 

• Organisation 

• Tillit 

• Förmedling 
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 Individualitsering 

Individualisering är också ett begrepp som har varit en av grundstenarna i sociologin. Många 

sociologer som Durkheim, Giddens och Weber har försökt att beskriva samhällets utveckling 

från det traditionella till det moderna och pekat på vad detta har betytt för individualiseringen. 

Kort sagt och mycket förenklat kan man säga att individualiseringen handlar om att människan 

har blivit allt mer självständig i samhället, och har kommit till att ses som en självständig individ 

i förhållande till det större kollektivet (Lundberg, 2005:45). Lundberg skriver vidare att den 

tyska sociologen Marcus Schroer talar om tre individualiserings skolor; positiv, negativ och en 

mellanskola. I den första skolan menar Schroer att deltagarna främst diskuterar hur individualitet 

blivit ett sätt för bland annat kulturindustrin att disciplinera individer till en konformism som 

snarare förhindrar än hjälper individen att reflektera kritiskt. Till den positiva skolan menar 

Schroer att Durkheim tillhör och ur detta perspektiv fokuserar man på hur avtraditionalisering 

och funktionell pluralisering skapar möjligheter för individen att själv planera sitt liv. Den sista 

skolan menar att individualisering ses som något som dels friställer individen från traditionella 

band, men som även ökar konformiteten. En av de sociologer som förespråkar den tredje skolan 

är Ulrich Beck (Lundberg, 2005:46). Beck menar att betydelsen för ökad utbildningsnivå är 

väsentlig för en viss mån av självupptäckt och reflektion. Andra faktorer som bidrar till 

individualiseringen menar Beck är förändringar i arbetslivet och en höjd inkomst och 

levnadsstandard (Lundberg, 2005:47). 

Man kan se stora likheter mellan Ulrich Beck och Richard Sennett när de beskriver det moderna 

samhället. Båda menar att individualitets processen är relaterat till att bl.a. organisationer 

omstruktureras och större krav på mobilitet sätts på arbetaren och detta påverkar karaktären hos 

de människor som befolkar det moderna samhället. Sennett visar hur dessa förändringar påverkar 

det dagliga livet för samhällets invånare, hur deras arbetsmoral förändras och hur man idag 

värdesätter talanger och meriter snarare än hantverk och arbetslivserfarenhet. Sennett talar om ett 

”värdelöshetens spöke” som införlivas i människan. I takt med att teknologin blir mer och mer 

avancerad så bli individen bara en maskinskötare eller en vaktmästare (Sennett, 2006:95).  

Andra sociologer som också har skrivit om de effekter som individualiseringen har på individen 

är Anthony Giddens och Emile Durkheim. Durkheim beskriver i sin bok ”The Division of Labor 

in Society”, att vi går från en mekanisk solidaritet, där människan är självförsörjande i ett litet 
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samhälle med få invånare till en organisk solidaritet i det moderna samhället, där individen blir 

allt viktigare (Ritzer,2004). 

Giddens begrepp ontologisk trygghet härleder till en form av ångest hos individen som 

uppkommer i det moderna samhället där individen har en frihet att själv forma och skapa sin 

identitet. Ontologisk trygghet uppnår man genom att man mer eller mindre utformar svar på 

grundläggande existentiella frågor (Giddens, 2003:439). Individualisering gör, enligt Durkheim, 

att människor blir lämnade ensamma i sina existentiella funderingar, mår psykiskt allt sämre, 

vilket till och med ligger till grund för en modern typ av självmord, det ”egoistiska” 

självmordet (Durkheim, 1994). Giddens menar att den ontologiska tryggheten kommer när 

människan känner sig trygg i sin närvaro och hon vet hur hon ska bete sig i olika situationer. En 

brist i den ontologiska tryggheten medför en mer lättpåverkad attityd och sårbarhet för den 

information som individen mottar från bland annat media (Giddens 1997:51). Ett sätt för 

individen att bevara sin ontologiska trygghet menar Giddens är att välja bort information som är 

potentiellt störande. Att välja bort information kan ses som en styrka men även som en svaghet 

då det gör att individen kan fastna i samma tankebana och ha svårt att ta in nya idéer, medan det 

kan vara en styrka att selektivt kunna välja bort det som kan vara skadligt (Ibid: 223). Även Beck 

menar att det moderna samhället ställer höga krav på individen. Han menar att även om vi lever i 

ett samhälle där klasserna inte längre är lika tydliga, finns fortfarande de sociala ojämlikheterna 

kvar. Beck menar att vi lever i en tid med samma problem som tidigare men utan den tillhörighet 

som klasserna erbjöd. Med andra ord är individen lämnad ensam att lösa de problem som tidigare 

löstes gemensamt i klassen (Lundberg, 2005:47). 

 

Erkännanden 

Axel Honneth är en tysk socialfilosof som på ett bra sätt hanterat begreppet erkännande. 

Honneths grundtanke är att människor måste, för att kunna utveckla en personlig identitet eller 

positiv relation till sig själv, uppleva ett flerdimensionellt erkännande från andra. En positiv 

relation till sig själv är en förutsättning för självförverkligande (Honneth, 2003:7). Honneth 

menar alltså att andras erkännande av individen är absolut nödvändigt om individen ska kunna 

utveckla en positiv relation till sig själv. Detta medför också enligt Honneth att individen har en 
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moralisk förpliktelse att erkänna andra, och om detta erkännande uteblir innebär detta en 

moralisk kränkning (Ibid:99). 

Honneths fokus ligger just på vår moraliska skyldighet att erkänna andra och på de dilemma 

individen hamnar i när två olika krav på erkännande kommer i konflikt med varandra. Genom att 

dela in vår relation till oss själva i tre olika sfärer visar Honneth att det finns olika typer av 

erkännande som vi är förpliktigade att ge till olika personer. Dessa tre sfärer av erkännande kan 

sammanfattas i orden kärlek, rätt och solidaritet. Kärlek rör primärrelationerna som familjen och 

de nära vännerna, och syftar på att en individs behov och önskningar har ett speciellt värde för en 

annan individ. Rätt handlar om alla människor och deras rätt till likabehandling och att uppfattas 

som moraliskt tillräkneliga. Solidaritet i sin tur rör medlemmarna i en viss värdegemenskap, där 

värdet av vissa egenskaper och förmågor bekräftas (Ibid:96). Honneth menar att det inte råder 

harmoniskt förhållande mellan de olika sfärerna, utan snarare en ständig spänning, en kamp för 

erkännande (Ibid:109).  

 

Tillhörighet 

Zygmunt Bauman använder sig av begreppsparet ”vi” och ”de” när han beskriver 

grupptillhörighet. För att det ska finnas ett vi måste det finnas ett de. Individen identifierar sig 

själv med den grupp som hon tillhör och denna grupp blir en ingrupp, och på samma sätt blir de 

som inte tillhör gruppen en utgrupp. Det är i ingruppen som individen känner sig trygg, 

individerna i gruppen delar intressen, och de vet vilka sociala regler som finns i gruppen och kan 

därför handla på ett korrekt sätt. Bauman menar att vi står för den grupp som vi tillhör och vi vet 

hur vi ska bete oss eftersom vi förstår det som händer i gruppen (Bauman, 1990: 53). Vidare 

menar Bauman att kontrasten mellan ingrupp och utgrupp är mycket tydlig och hela tiden 

bevaras skillnaderna mellan de två grupperna av ingruppens medlemmar. Denna skillnad eller 

gränsdragning mellan grupperna är viktig eftersom ingruppen bara existerar om det finns en 

utgrupp, och skulle skillnaden mellan grupperna bli svagare skulle de flyta in i varandra och 

tillhörigheten eller vi-känslan skulle inte vara lika stark och själva identiteten skulle försvagas. 

Bauman menar att denna ”vi” och ”dem” känsla kan vara så pass stark att även om det inte 

existerar en fysisk motgrupp eller utgrupp i kontrast till ingruppen skapas det en av alla andra 

som inte är med i gruppen (Ibid:73). Exempel på ingrupper är enligt Bauman, klass, kön, familj. 



18 
 

 

En annan sociolog som har behandlat grupptillhörighet är Charles Cooley och han använder sig 

av begreppsparet primärgrupper och sekundärgrupper (Angelöw & Jonsson, 2000). Cooley 

menar att primärgrupperna är grundläggande för skapandet av individens sociala natur och är 

oftast mindre och stabila grupper där vi känner oss hemma och kan slappna av och få både 

beröm och kritik. Vidare menar han att familjen ofta är den vanligaste av alla primärgrupper. 

Cooley menar att det är i primärgruppen som vi får det stöd som gör individen kapabel att delta i 

det sociala livet (Angelöw & Jonsson, 2000:127). 

Sekundärgruppen enligt Cooley är större grupper där samhörigheten inte är lika stark som i 

primärgruppen. Exempel på sekundärgrupper kan vara arbetsgruppen, grannar eller 

fackföreningar (Ibid:127). Om man ska jämföra Cooleys och Baumans begrepp kan man se att en 

ingrupp kan vara både en primärgrupp och en sekundärgrupp. Primärgruppen kommer alltid att 

vara den starkaste ingruppen eftersom denna innefattar familjen, men eftersom vi ofta kan de 

sociala regler som finns i ett arbetslag eller i någon form av förening och därmed vet hur vi ska 

bete oss kan även dessa sekundärgrupper vara en ingrupp. Däremot kan man tänka sig att en 

sekundärgrupp som arbetsplatsen är mer en utgrupp om man är ny på företaget och inte än har 

lärt sig de sociala reglerna. 
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Empiri/ analys 

Efter att ha läst de 16 levnadsberättelser som före detta sektmedlemmar har skrivit, hittar man 

tydliga likheter i de olika berättelserna. De allra tydligaste likheterna ligger i hur individen blev 

upptagen i en sekt och i hur sekterna är konstruerade. Detta arbete kommer inte att redogöra för 

likheter i sekters organisation utan istället kommer jämförelser att göras med individen i sekten, 

hennes uppfattning av att vara medlem  och de gemenskaps begrepp som är betydelsefulla för 

arbetet att vara utgångspunkt. Alla citat i följande stycke är hämtade ur boken ”Manipulation 

pågår” som är utgiven av föreningen FRI. 

 

Sekten för individen 

Det blir tydligt när man har läst avhoppade sektmedlemmars berättelse att majoriteten var vid 

tiden av rekryteringen till en sekt, i någon form av förändring i sitt liv. Det kan ha varit att de är 

nyinflyttade i någon annan stad, brutit upp ett förhållande eller på resande fot under en längre tid. 

Det viktiga i denna iakttagelse är att man kan se att individen inte var i sin trygga sfär, eller har 

försvagat sin ontologiska trygghet. En kvinna som blev rekryterad till Moon-rörelsen berättar,  

 

”när pappa dog ärvde jag en del pengar, och får den geniala iden att resa jorden runt” 

(Svenhard, 2004:36) 

 

Här är det den långa resan som tyder på att individen inte är i sin ”hemma” sfär individen var på 

resande fot och hade varit det väldigt länge vid rekryteringen. En annan som har varit med i 

Guds barn berättar att, 

 

 ”Jag beslutade mig för att flytta till Örebro för att studera till socionom” (Svenhard, 

2004: 20)  

 

I detta exempel är individen nyinflyttad i en stad som hon inte känner till sen innan. Hon har inte 

hunnit skaffa sig ett kontaktnät och därför har inte hennes ontologiska trygghet hunnit växa sig 

stark i det nya läget.  

Det är med andra ord tydligt att individerna är borttagna från sin primär eller ingrupp och därmed 

inte är lika trygg i sin omgivning vad beträffar sociala regler och man kan tänka sig att de inte 
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har en tillräckligt stark ontologisk trygghet. När de nu träffar individer som är trevliga och 

erbjuder dem en gemenskap är de mottagliga för detta, och har tagit sitt första steg in i sekten. 

Den första tiden i sekten är en form av smekmånad, alla i sekten är nästan överdrivet trevliga mot 

den nya individen. En av författarna skriver, 

 

”(…) vi trängs med andra besökare. Leenden,skratt, dunkar i ryggen och kramar. 

Hallelulja! Så underbart att du kunde komma! Välkommen! Du är så välkommen! I kväll 

ska underbara saker hända, haleluja! (…) glädjen värmen och hjärtligheten förvånade 

mig” (Svenhard, 2004:83). 

 

Denna form av välkomnande är givetvis uppskattat, speciellt om man känner sig lite vilsen eller 

ensam. Med tiden kommer sekten att utgöra en sekundärgrupp för individen men genom 

isolering och konstant erkännande från alla de tre sfärer som Honneth beskriver. Först kommer 

solidaritet sfären genom beröm när individen gör eller säger något som ligger i lod med sektens 

ideologi. En avhoppare från Kristi församling berättar om dopet  

 

”(…) men plötsligt drar han upp mig till ytan och jag hör församlingens applåder och 

utrop. Hurra och Amen!!” (Svenhard, 2004:154)  

 

Vidare berättar hon att de ställde till stor fest för hennes ära och hon mottog flera gratulations 

vykort. Andra berättar om hur de blev mycket berömda om de lyckats tjäna tillräckligt med 

pengar den dagen eller bara om de svarade rätt på någon fråga som kom från en ledare eller 

medlem med högre status. Erkännande i rättens sfär kommer när individen känner att hon har 

blivit en fullvärdig medlem av sekten och kanske till och med får förtroende uppdrag i sektens 

namn. Slutligen kommer bekräftelse i kärleks sfären när sekten har övergått till primärgrupp. Om 

man ska använda sig av Lundbergs två gemenskaps begrepp i detta läge kan man se att sekten är 

nu en form av ledig gemenskap. Den nyrekryterade individen står i fokus och denna känsla stärks 

genom ständiga erkännanden. Gemenskapen är väldigt stark eftersom den nya sektmedlemmen 

ofta blir isolerad tillsammans med andra sektmedlemmar. Isoleringen stärker även tillhörigheten 

i sekten eftersom det ofta är ett starkt ”vi” och ”dem” tänkande. Individen känner sig speciell och 

utvald eftersom hon får uppmärksamhet och därmed känner hon sig exkluderad från den gråa 
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massan. Tillsammans studerar de eller samlar in pengar till sekten beroende på vilken typ av sekt 

det är.  

 

Med tiden kommer sekten att spela en större och större roll för individen, och isoleringen från 

andra kommer att bli starkare och starkare. Individen kommer inte längre att bli lika centrerad i 

sekten och sakta går sekundärgruppen över till en primärgrupp eller en ingrupp som kommer för 

individen att vara lika viktig som familjen. Gemenskapen kommer nu att förändras till en stabil 

gemenskap där sekten och sektens välmående står i centrum. Medlemmarna i sekten har en 

gemensam ideologi som de ofta följer fundamentalt. Dagarna är fyllda av gudstjänster, 

rekryteringar eller annat arbete i sektens namn och individen är nu en fullfjädrad sektmedlem.   

 

För att kort sammanfatta vad det är som händer individen i beskrivningen ovan kan man säga att 

en individ som inte har en stark ontologisk trygghet känner sig förvirrad i sin vardag eftersom 

denne inte riktigt vet hur man ska bete sig och därför söker tillhörighet och gemenskap. Detta är 

något som sekten erbjuder. I den nya tillhörigheten börjar individen att lära sig de sociala 

reglerna och nu blir det viktigt för individen att få erkännande, vilket hon får av sekten. Den 

ontologiska tryggheten växer sig starkare och sekten blir med detta viktigare för individen. Nu 

övergår sekten från sekundärgrupp till primärgrupp och gemenskapen övergår från en ledig till 

en stabil.  

Frågeställningarna i detta arbete var; Hur upplever individen tillhörigheten i en sekt? Hur 

påverkar erkännandet individen i en sekt? Varför går man med i en sekt? Det har blivit tydligt att 

individen går med i en sekt eftersom hon har en försvagad ontologisk trygghet och därför söker 

gemenskap och är lättpåverkad. Gemenskapen hon finner i en sekt blir total dels pågrund av 

ständigt erkännande i alla sfärer som Honneth beskriver, men även pågrund av isolering. 

Individen blir med andra ord ingenting utan sekten.  

Definition av sekt 

Med hjälp av ovanstående stycke kan man nu definiera en sekt utifrån vad den skänker 

individen.  En sekt är en grupp som erbjuder en individ med försvagad ontologisk trygghet en 

tillhörighet och som genom erkännande och isolering blir individens ingrupp eller primärgrupp 

och därmed viktigare för individen än den biologiska familjen. 
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Storseansen 

Till detta arbete är två storseanser observerade. Observationerna har varit vid två olika tillfällen 

med två olika medier och deltagarantalet var vid första observationen ca 500 och vid andra ca 

50.  

Den första storseansen var med Terry Evans som är ett spiritistiskt medium från England. 

Seansen började med att Evans presenterade sig och berättade vad det var han gjorde. Han 

skämtade friskt och fick flera gånger publiken att skratta. En tolk var närvarande och översatte 

allt Evans sa eftersom han talade engelska. Efter introduktionen ber Evans alla som är på 

storseans för första gången att räcka upp en hand och en knapp fjärdedel höjer handen. Evans 

hälsar de nya välkomna och går igenom de regler som gäller. Man får inte om man får kontakt 

inleda en konversation med mediet. Man får endast svara ja, nej eller jag förstår inte. Inga andra 

frågor får ställas. Evans förklarar att han inte kan ställa direkta frågor till anden utan Evans 

berättar bara den information han får, därför blir frågor onödiga då han inte kommer att kunna 

svara på dem. Efter detta börjar seansen och Evans hittar snabbt den första individen i salen som 

har fått kontakt. Varje individ som har fått kontakt under kvällen får med sig en ros. Seansen 

vara i ca två timmar sen är det paus med kaffe och kaka för att sedan avslutas med en frågestund 

där man kan ställa frågor till Evans om hans arbete. 

Observation nummer två var med Ewa Olsson som även hon är ett spiritistiskt medium. Den 

stora skillnaden på de två seanserna var antalet deltagare där Olssons var den mindre. 

Inledningstalet och presentationen var nästan identisk med den som Evans hade, och man skulle 

kunna tro att de följde samma mall. Seanserna gick till på precis samma sätt och även här hade 

den stora majoriteten varit på seans innan, och alla som fick kontakt fick med sig en blomma. 

Uppskattningsvis var medelåldern runt 45-50 men det fanns även representanter i lägre tonåren. 

Deltagarna var vardagligt klädda vilket tyder på att de inte ser storseansen som ett evenemang är 

man klär upp sig utan något som man är trygg och hemma i. En intressant iakttagelse var att det 

tycktes som om flera av de som deltog kom i grupper på minst två men oftast större sällskap. 

Det verkade inte finnas någon som kom ensam även om det kan vara svårt att veta säkert. Under 

kaffe pauserna pratade folk med varandra men det verkade som om de pratade med andra än de i 

den gruppen de tillhörde. Frågor som ”har du fått kontakt”? eller ”har du varit på sådant här 

innan”? var vanliga, precis som berättelser om när de själv hade varit med andra gånger eller när 
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de själv hade fått kontakt. Känslan i rummet var att man kunde prata med alla och nyfikenheten 

på andras upplevelser var hög.  

Det finns inget i varken observationerna eller i intervjuerna som tyder på att individerna finner 

sig i samma förändringsfas som i de berättelser som gamla sektmedlemmar beskriver. Det finns 

inga tecken hos de respondenter som har intervjuats att de skulle precis ha flyttat, brutit upp ett 

förhållande eller förlorat någon närstående på annat vis. Därför kan man inte påstå at de genom 

samma livsöden som forna sektmedlemmar befinner sig eller har befunnit sig i någon form av 

försvagad ontologisk trygghet. Däremot menar Giddens (et.al) att det moderna samhället och 

dess individualisering försvagar mer eller mindre den ontologiska tryggheten hos alla individer i 

samhället. Intressant är att majoriteten av de som skriver i boken ”Manipulering pågår” menar 

att de var i tonåren när de rekryterades och åren var runt 1960 och 1970 tal vilket skulle göra 

dem till runt medelåldern idag. Och majoriteten av de som observerades på storseanser var i 

medelåldern. Detta skulle betyda att det är på ett ungefär samma generation eller i alla fall 

generationerna eftervarandra som är intressanta i detta arbete. Och man skulle kunna hävda att 

det var under 60-70 talet som kärnfamiljen började luckras upp och detta i sin tur stärker 

individualiseringsprocessen. Det är med andra ord rimligt att tänka sig att de människor som i 

början av sina liv växt upp i kärnfamiljen och har under tonåren upplevt att denna typ av familj 

luckras upp finner sig på grund av samhällets utveckling i en situation där den ontologiska 

tryggheten inte är så stark. Man kan även tänka sig att de religiösa influenser som strömmade in 

från USA på 70 talet under namnet New Age bidrog till en form av religiös osäkerhet hos 

individen. Det var inte längre självklart att man skulle följa den kristna läran utan nu fanns det 

en uppsjö av alternativ som man kunde välja att tro på. Med dessa två exempel serverade är det 

ganska rimligt att påstå att individer i medelåldern idag trots allt har upplevt stora förändringar i 

livet, som i sin tur leder till försvagad ontologisk trygghet. Man har existentiella frågor som 

”meningen med livet?” eller ”vad händer efter döden?”, men man har inte kärnfamiljen kvar 

som hjälper en att reda ut dessa frågor och man har inte heller bara ett alternativ i bibeln att tro 

på utan man har en mängd olika mer eller mindre religiösa alternativ som erbjuder svar på dessa 

existentiella frågor. Att frågor som dessa är viktiga vittnar respondenterna i detta arbete om. 

Samtliga som intervjuats menar på ett sätt eller annat att det tycker att det känns skönt att veta 

att man inte bara dör, utan att det händer något efter döden. 
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”Jag är helt övertygad om att döden inte är slutet, det är för många detaljer i det Ewa 

(mediet) säger för att det skulle vara chansningar” (Anders). 

”om inte alla utom just vi på seansen är statister och allt bara är en bluff, vilket är helt 

otroligt (skrattar) så måste det ju finnas något efter döden. Eller hur?” (Oscar). 

 Det finns med andra ord i storseansen, om man tror på mediet, konkreta svar med en form av 

bevisning att det finns existens efter döden. Bevisningen ligger i att individer under seansen blir 

övertygade med hjälp av detaljer och beskrivningar att det är en död bekant eller släkting som 

mediet har kontakt med. Denna bevisningsform är även så stark att även individer som aldrig 

själv har fått kontakt blir övertygade när de ser reaktionerna och kroppsspråket på de individer 

som får kontakt. Faktum är att de flesta av respondenterna i detta arbete menar att de inte själva 

har fått kontakt men som Sara säger  

”Om de som fick kontakt när jag var där (Terry Evans) bara spelar är de fan världens 

bästa skådespelare” (Sara).  

”det finns ingen chans att de spelar så bra, inte alla, man borde märka det på någon” 

(Anna). 

 Dessa vittnesmål berättar även hur viktig gruppen är för deltagaren. Utan gruppen skulle inte 

”bevisen” bli lika starka, man kan även känna av vad den gemensamma uppfattningen i gruppen 

är. Man kan (författaren spekulerar) ganska bra avgöra hur den allmänna stämningen i en grupp 

är. Om majoriteten av åskådarna exempelvis inte gillar det en föreläsare säger eller om det helt 

enkelt inte är korrekt kan man märka det på gruppen. Likaså kan man anta att om det är full 

koncentration och uppmärksamhet på talaren oavsett i vilket sammanhang det gäller finns det ett 

intresse i gruppen och de tycker att det som sägs är vettigt. Detta bör bidra till att individen 

lättare kan acceptera det som sägs. Eller med andra ord ju fler som tror på något ju lättare är det 

att ta till sig. 

Man kan nu mena att storseansen rör sig om ledig gemenskap där individen står i fokus eftersom 

det trots allt är hennes personliga övertygelse det gäller, samt det finns inget krav på individen 

att återkomma, allt sker på individens villkor. Man kan även se att gemenskapen är estetisk 

eftersom individerna på ett sätt eller annat försöker hitta sig själv genom att få svar på 
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existentiella frågor. Närheten till andra är mycket viktig eftersom den hjälper till att förstärka 

tron på att mediet verkligen får kontakt med andar. Det är lättare att tro på något som fler har 

upplevt, än något som man är ensam om. Man kan även påstå att gemenskapen i sig blir en form 

av utträde från den gråa massan. Speciellt om man blir övertygad om någon ultimat sanning om 

livet. Anders säger att 

 ”jag tror inte att det händer något efter döden, jag är helt övertygad” (Anders). 

 Det blir en form av ”vi” och ”dem” tänkande eftersom de som är med i gruppen har en sanning 

om något som inte andra har, precis på liknande sätt som i sekten, men storseansen är till 

skillnad från sekten inte en primärgrupp utan endast en sekundärgrupp. Det finns ingen som 

tvingar individen att isolera sig eller att ständigt återkomma på möten. Däremot kan man tänka 

sig att gruppen till en viss mån kan övergå till en stabil grupp om ett antal deltagare går samman 

för att ta på sig de organisatoriska uppdragen. Om exempelvis ett antal individer startar en 

studiecirkel eller förbund som organiserar och bjuder in olika medier till sina möten, eller 

anordnar andra möten som rör ämnet. Då kan man tänka sig att regelbundenheten ökar, samt att 

gruppen står mer i fokus och att det blir en gemensam ideologi med kollektivt handlande. En av 

respondenterna i detta arbete berättar att  

”vi är ett gäng som brukar träffas och bjuda in ett medium för mer privata seanser 

(Anna)”.  

Man kan även läsa på Ewa Olssons hemsida att hon erbjuder just denna form av seans som de på 

hemsidan kallar ”Helkväll med gänget”.  

Erkännandet är precis som i sekten mycket viktig för individen som deltar i en storseans. 

Erkännandet kommer dels och kanske tydligast om individen verkligen får kontakt med någon 

avliden genom ett medium, men även av gruppen när andra upplever att det får kontakt. Man 

kan tänka sig att om man var den enda som upplever att man får kontakt, kan man ganska fort 

börja fundera på om det verkligen var den avlidna man fick kontakt med eller om det bara var en 

tillfällighet att det som berättades passade in. Men om fler har samma eller liknande upplevelse 

får man ett erkännande att det faktiskt kan vara sant. Anders säger  
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”om jag skulle berätta detta (om sin kontakt) för någon som inte tror på det eller aldrig 

har varit med på en seans skulle de tro att jag var dum i huvudet (skrattar)” (Anders) 

Individen får erkännanden i två av Honneths sfärer, rätten i form av lika behandlande i gruppen, 

där alla enligt mediet har lika stor chans att få kontakt och i sfären solidaritet genom 

gemenskapen i gruppen där individerna tror samma sak. Men eftersom den grupp som finns i 

storseansen aldrig blir en primärgrupp blir inte erkännanden i kärleks sfären lika starka som i 

sekten.     

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att storseansen erbjuder individen en ontologisk 

trygghet med svar på existentiella frågor och en gemenskap i form av en lös gemenskap som har 

möjlighet att ibland bli en stabilgemenskap med en starkare sammanhållning. Erkännandet är 

viktig för individens övertygelse och kommer i form av dels direkt kontakt med andar genom 

mediet och dels genom upplevelsen att andra får kontakt. Storseanserna är en sekundärgrupp och 

blir sällan eller aldrig primärgrupp eftersom gruppen i sig inte kan liknas vid en familj. Det är 

inte heller viktigt att det är samma medlemmar i gruppen varje gång utan de effekter som 

gruppen har på individen kan ges även om samtliga medlemmar i gruppen bytas ut varje gång 

individen är på en storseans.                           

Syftet med detta arbete var att försöka göra en definition av begreppet sekt som utgår ifrån vad 

sekten fyller för funktion hos individen, samt att studera om denna nya definition erbjuder plats 

till storseansen. Första delen av syftet uppfylldes med definitionen; En sekt är en grupp som 

erbjuder en individ med försvagad ontologisk trygghet en tillhörighet och som genom 

erkännande och isolering blir individens ingrupp eller primärgrupp och därmed viktigare för 

individen än den biologiska familjen. Och om man då ska försöka svara på nästa del av syftet 

som var att studera om storseanserna kan utifrån den definitionen kallas för sekt, märker man att 

det är inte helt lätt. Storseansen fyller på många sätt samma funktion eller liknande som sekten 

gör för individen, men den har även skillnader eller avvikelser som man kan diskutera. Trots 

detta måste man böja sig för att likheterna är så pass stora att man bör kunna säga att fenomenet 

storseans fyller samma behov för individen som sekter. 
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Diskussion  

Det har med detta arbete blivit klart hur svårt det kan vara med definitioner som ska jämföras. 

Det finns ofta delar som stämmer överens även om helheterna kan skilja sig åt, och det kan vara 

precis tvärtemot. Detta arbete har visat att den ontologiska tryggheten spelar en stor roll för 

individen och vid försvagad ontologiskt trygghet är individen mer mottaglig för influenser av 

olika slag. Influenser som kan te sig rent manipulativa ur en synvinkel men som ur ett annat 

perspektiv kan uppfattas som utvecklande. Speciellt tydligt blir detta när man behandlar 

metafysiska problem så som liv efter döden eller religion i allmänhet eftersom vi inte kan 

empiriskt bevisa om påståenden är sanna eller falska. En människa som påverkas att leva ett 

isolerat liv och följa en viss doktrin för att överleva jordens undergång kan för den icke troende 

verka hjärntvättad och manipulerad. Men om det visar sig i slutändan att det är sant, har 

människan blivit styrd in i en upplysthet. Om en individ tror att den har haft kontakt med döda 

släktingar kan hon för den som inte tror verka grundlurad eller rent av korkad. Men om det är 

sant kan individen slippa oroa sig för en av de största existentiella frågorna, nämligen vad som 

händer efter döden. Och om det visar sig vara fel har ju individen inte oroat sig i alla fall 

eftersom hon har varit mer eller mindre övertygad om att hon visste svaret. Är det då fel att 

påverka andra att tro på något som man själv mår bra av att tro? Gränsen mellan destruktiv sekt 

och en sekt som erbjuder en viss trygghet eller svar som känns rimliga är lika hårfin som den är 

viktig. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att det finns sekter som är riktigt farliga för 

individen och som får denna att må mycket sämre än innan när hon ”bara” hade svag ontologisk 

trygghet.   

Det har visat sig att försvagad ontologisk trygghet verkar vara en gemensam nämnare för de som 

går med i en sekt. Denna försvagning av den ontologiska tryggheten grundar sig i en relativt stor 

förändring i verkligheten som leder till att individen känner sig vilsen eller bortkommen. 

Individer som letar sig till storseanser kanske inte har fått sin ontologiska trygghet försvagad 

genom dessa tydliga förändringar i livet utan genom det moderna samhället. Individualisering 

som leder till försvagandet av kärnfamiljen. Det ökande utbudet av religiösa sanningar bidrar inte 

bara till att individen står ensam med sina funderingar utan även att hon har hur mycket som 

helst att välja på. Med all sannolikhet leder detta i sin tur till att sanningar blandas och blir 

personliga, de förvrängs och med detta föds det nya grenar av sanningar som individer kan välja 
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på. Det blir som en spiral som bara växer frågan är hur det påverkar individen? Ökat utbud borde 

leda till mindre grupper som söker sig till samma sanning, mindre grupper betyder att individen 

får svårare att bli övertygad om en sanning för hon kan inte få bekräftelse av lika många om 

gruppen är liten. Skulle man dra det till sin extrema kant skulle till slut varje individ på planeten 

ha sin egen tro som mer eller mindre passar in på någon annans men aldrig precis samma. Och 

då är individualismen på detta plan total, och den ontologiska tryggheten borde med detta 

mindska. Alltså, både sekten och storseansen har en försvagad ontologisk trygghet att tacka för 

sina medlemmar men individerna har fått tryggheten försvagad på olika sätt. Med detta bör det 

noteras att inte alla individer med försvagad ontologisk trygghet i samhället söker sig till sekter 

eller seanser. De flesta individer löser denna bristande trygghet på annat sätt, men i denna studie 

visar det att de individer som har sökt sig till sekt eller storseans alla har försvagad ontologisk 

trygghet. 

Gruppen och tillhörigheten i gruppen är för sektmedlemmen oerhört viktigt. Det är gruppen som 

med tiden kommer att utgöra hela individens sociala existens, den kommer att vara hennes 

närmaste familj. Det är genom gruppen som individens tro på den gemensamma ideologin stärks 

eftersom det inte finns någon som ifrågasätter. Gruppen får även individen att känna sig speciell 

eftersom hon är utvald att tillhöra en exklusiv grupp som förfogar över sanningar som är endast 

för de upplysta medlemmarna i gruppen. Andra individer i sekten är även de viktiga eftersom det 

finns en hierarki där vissa individer har en större påverkan än andra. Det finns en tydlig dialektik 

mellan gruppen och samhället, utan samhället skulle inte gruppen existera och viceversa. 

Gruppen är även viktig för individen i storseansen men även här är det på ett annat sätt. I detta 

fall är gruppen viktig för att dels styrka den individuella upplevelsen genom att individen ser att 

andra får kontakt, men även genom endast sin existens visar att det finns fler som tror på något 

så otroligt som liv efter döden. I denna typ av grupp är inte de olika individerna i gruppen lika 

viktiga, det finns ingen hierarki och egentligen spelar det ingen roll om det är samma individer 

varje gång man är på seans. Man skulle till och med kunna påstå att det är viktigare för individen 

att det inte är samma människor i gruppen vid varje tillfälle, för skulle det vara det kan individen 

börja misstänka att de andra deltagarna är inhyrda skådespelare. Här handlar det med andra ord 

bara om att det finns ett antal människor som delar upplevelsen och att de känns genuina och 

man skulle kunna påstå att det handlar om en form av anonym sekt. Gruppen i sekten erbjuder 

individen erkännanden i alla de tre sfärer som Honneth beskriver eftersom sekten i slutändan 
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övergår till primärgrupp och kan erbjuda det erkännandet som familjen och närmaste vänner 

annars oftast ger. Även gruppen i storseansen erbjuder erkännanden men inte på alla plan. 

Eftersom inte denna form av grupp övergår i primärgrupp kan den inte bli lika viktig eller 

viktigare än familjen och erbjuda denna form av erkännanden. Det kan bli intressant nu att fråga 

sig var individen i det moderna samhället får det erkännande som familjen erbjudit innan. Det 

har konstaterats att individualismen är stark i dagens samhälle och att kärnfamiljen inte längre är 

vad den har varit. Och om primärgruppen förr utgjordes vanligast av familjen kan man ställa sig 

frågan om det överhuvudtaget finns utrymme för en primärgrupp i det moderna samhället? Är 

det inte precis det som är en av poängerna när man pratar om de negativa effekterna på individen 

i det moderna samhället? Att individen står allt mer ensam i samhället och förlorar gemenskapen 

i familjen och därmed primärgruppen.  

Isoleringen är en av de effekter som bidrar till att sekten övergår i primärgrupp. Denna 

påtvingade isolering finns inte i storseansen men man kan spåra en viss isolering i alla fall. I och 

med att det tydligen finns någon form av skamlighet i att tro på andar eller i alla fall en rädsla att 

bli betraktad som konstig eller rent av idiot om man berättar för vem som helst att man tror på 

detta, borde medlemmarna endast diskutera detta med andra som tror. Detta i sin tur pekar på att 

samhället i sig tvingar de individer genom sin brist på acceptans till en viss form av isolering och 

därmed stärker ”vi” och ”dem” känslan i denna grupp med. Det är givetvis inte talan om lika 

stark isolering som isoleringen hos en sekt men tillräckligt stark för att inte låta bli att ta upp den 

i detta arbete.     

Det är med detta tydligt att gemenskapen runt storseanserna erbjuder samma saker för individen 

som gemenskapen i sekter, men trots detta och paradoxalt nog är det stor skillnad mellan 

storseanserna och sekten. Man kan påstå att sekten och storseansen fyller samma funktioner eller 

i alla fall liknande funktioner för individen, men det vore samtidigt fel att påstå att man kan 

likställa de storseanser som blivit observerade i detta arbete med sekter och den definition av 

sekter som har gjorts av andra författare, dessutom är det viktigt att understryka att sekten kan 

potentiellt vara mycket mer destruktiv mot individen än vad storseansen kan. Syftet med arbetet 

var inte heller att likställa dessa två utifrån den allmänna definitionen på sekt, utan utifrån en 

definition grundad på de funktioner som sekten fyller studera om storseansen fyller samma 

funktoner.     
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