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FFÖÖRROORRDD  
 
Den här magisteruppsatsen är ett resultat av studier vid Linköpings Universitet, Campus 
Norrköping vid utbildningen Kultur, samhälle, mediegestaltning. Det är en studie över hur 
ett antal mediala kvinnor ser på sig själva i relation till den mediala grupp de tillhör och det 
samhälle de lever i.  
 
Först skulle jag vilja tacka den mediala gruppen som öppet och varmt tagit emot mig och 
låtit mig delta under alla gruppträffar samt tillåtit mig spela in material för 
magisteruppsatsen och det radioprogram som hör till. Jag vill sedan tacka de fyra 
intervjupersoner som alla låtit mig ta del i deras liv och öppet berätta om deras livshistoria. 
Ett stort tack även till de tre nyckelinformanter som gett en bred och stor grund till ämnet 
medialitet och en bra grogrund till de övriga intervjuerna.   
 
Sist vill jag tacka min handledare Gunilla Petersson som hjälpt mig igenom den långa 
process som en magisteruppsats är och som alltid har uppmuntrat mitt något annorlunda 
ämnesval. Jag vill även tacka min man Fredrik som stått ut med allt prat om änglar och 
andar och för att han alltid hjälper mig att se det positiva i tillvaron. 
 
Norrköping, Maj 2003 
 
Malin Wahlqvist 
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IINNLLEEDDNNIINNGG  
De sitter tysta, med slutna ögon kring köksbordet och håller varandra i händerna. Ljuset i 
rummet är dunkelt och värmeljuset flammar försiktigt i änglaglaset som står mitt på bordet. 
Efter några minuter öppnar de ögonen och alla får i tur och ordning berätta vad de har fått 
in om hästen som är försvunnen. Deras berättelser stämmer märkligt nog väl överens, trots 
att ingen av dem tidigare känt till problemet med det försvunna djuret och de blir alla 
märkbart gripna då hästen blivit svårt plågad och nu ligger död och nedgrävd i skogen.  
 
Personerna runt bordet kan sägas vara mediala, eftersom de alla har förmågan att se vad 
som har hänt bakåt i tiden och vad som kommer att hända i framtiden. De samlas ungefär 
två gånger i månaden för att tillsammans hjälpa varandra eller andra människor som 
behöver någon form av vägledning i livet genom seans, där de blir språkrör för änglar och 
andliga guider. De vill inte benämna sig själva som något speciellt, framförallt inte som 
häxor, även om en av dem är säker på att hon varit häxa under ett tidigare liv och blivit 
bränd på bål.  
 
Att vara synsk och medial i dagens samhälle kan för vissa människor vara ett sätt att leva, 
medan det för andra är något som de kan ta fram under speciella tillfällen. Många är öppna 
med vad de kan och inte rädda för att kalla sig själv för häxor och spåkvinnor även om en 
del betraktar dem som konstiga. På TV kan vi se medium som löser mordgåtor och Saida 
blev hela svenska folkets sierska när hon hjälpte till att hitta borttappade smycken, brev, 
pengar och människor. Vilka är det då som har den här förmågan? Vågar verkligen alla visa 
sitt rätta jag och öppet berätta för omgivningen att de har kontakt med änglar och kan se in 
i framtiden? Är det några få utvalda som har den här förmågan, eller har alla människor den 
mer eller mindre utan att veta om det och vad är det egentligen som de ser? Och på vilket 
sätt påverkar det normativa och postmoderna samhället deras tillvaro?  
 
Dessa frågor samt fler, kommer jag att diskutera i min D- uppsats där sju personer, sex 
kvinnor och en man kommer att få berätta om sina förmågor, hur de ser på sig själva och 
hur de blir bemötta i deras närsamhälle. För att få en djupare bild har jag valt att inrikta mig 
på fyra av kvinnorna som alla är med i samma mediala grupp och deras livsberättelser. De 
tre andra har blivit mina nyckelinformanter, eftersom de arbetar med medial vägledning 
och har hjälpt de andra fyra till insikt om vilka förmågor de har. 
 
Upptakten till min uppsats var att jag för två år sedan blev spådd av Elisabeth, en av 
kvinnorna i gruppen. Anledningen till detta var att hon blivit inbjuden av mig och mina 
dåvarande projektmedlemmar på utbildningen, att prata om vad hon ansåg hände efter 
döden, då vi gjorde en undersökning om sjukhuspersonals tankar kring detta ämne. Jag 
kände från början en stark nyfikenhet kring Elisabeth som jag visste var synsk och såg fram 
emot att få träffa henne och höra henne berätta. Då jag är uppvuxen i frikyrkan och därför 
har en tro på att människans själ lever vidare efter det att den fysiska kroppen dött, ville jag 
se om våra tankar stämde överens eller om Elisabeth hade någon annan uppfattning. Att 
jag sedan skulle bli spådd var inget som var planerat eftersom jag var osäker på om jag 
verkligen vågade. Men när Elisabeth sa att jag behövde bli spådd, valde jag att följa med 
henne in i ett avskilt rum där jag fick uppleva i mina ögon otroliga saker. Detta var mitt 
första möte med en person som kan kallas medial och det väckte upp en nyfikenhet som 
kom att avgöra ämnesvalet under magisteråret.  
 
Eftersom det Elisabeth berättade för mig senare slog in började jag tro på att det verkligen 
finns människor som har förmågan att se in i framtiden. Detta har självklart påverkat den 
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här studien, i både dess utformning och frågeställning, men det är inte min mening att 
försöka avgöra om det mina intervjupersoner säger är sant, utan se till vad det är de 
berättar och analysera deras svar utifrån teoretiska perspektiv som behandlar individen i det 
moderna samhället. På detta sätt vill jag visa på hur fyra kvinnor som är medlemmar i 
samma grupp ser på sig själva och sin förmåga utifrån gruppen och samhället. 
 
SSYYFFTTEE  OOCCHH  FFRRÅÅGGEESSTTÄÄLLLLNNIINNGG  
 
Mitt syfte är att undersöka fyra stycken kvinnor som är medlemmar i samma mediala 
grupp. Jag vill studera hur de ser på sig själva och sin medialitet utifrån gruppen och 
samhället de lever i genom deras livsberättelse. Jag kommer även att anlägga ett utifrån 
perspektiv där jag vill förstå gruppens förställningar och aktiviteter utifrån teorier om det 
moderna samhället.  
 
Min frågeställning lyder därför: Hur ser ett antal mediala kvinnor på sig själva utifrån den 
grupp de tillhör och det samhälle de ingår i?  
 
Som underfrågor kommer jag att ta upp: Hur ser en medial kvinna på sig själv i det 
normativa samhället och hur fungerar gruppen för den mediala individen? Hur ser 
relationen mellan gruppen och samhället ut? Vem får den mediala förmågan och är den 
ärftlig? Vilken relation har den mediala individen till den kristna gudstron? Finns det ett 
samband mellan sjukdom och medialitet?  
 
Jag kommer inte att ta upp ett genusperspektiv även om det kan tyckas vara intressant. 
Anledningen är att jag inte anser det nödvändigt för att få fram en bild av de jag intervjuar 
och att det är ett perspektiv som skulle kräva relativt stor tid för inläsning vilket jag inte 
anser mig hinna med.  
 
För att lättare följa med i de begrepp som hör till den mediala världen finns en bilaga där de 
olika begreppen beskrivs utifrån de förklaringar mina nyckelinformanter och intervju-
personer gett mig. Det kommer även att finnas med en kopia av den teckning som 
nyckelinformant Bosse tecknat över mig som person och som enligt honom har skapats av 
änglar och andar och inte av honom själv.  
 
DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  
 
Jag kommer i uppsatsen först presentera kapitlet Tidigare forskning, som innefattar studier 
av olika frikyrkliga församlingar och deras medlemmar. Efter detta kommer ett kortare 
teorikapitel som tar upp individen i det moderna samhället samt 
normalitet/annorlundaskap. Kapitlet Medialitet behandlar litteratur jag läst men som inte 
kan betecknas som direkt vetenskaplig. Efter detta följer metodkapitlet som sedan leder in 
till kapitlet Pilotstudie där de tre nyckelinformanterna presenteras. Dessa får blir en grund 
för det som senare kommer att tas upp i det efterföljande kapitlet Resultat och som tar upp 
gruppen och de fyra intervjupersonerna. Det som medlemmarna i gruppen har berättat 
kommer att visas under Resultatredovisning för att sedan analyseras och diskuteras i 
kapitlet Analysdiskussion. Avslutningsvis i kapitlet Slutord, kommer jag att ta upp hur jag 
själv uppfattat min egen roll under studiens gång, på vilket sätt jag påverkat och blivit 
påverkad i och med min nära kontakt med gruppen. 
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TTIIDDIIGGAARREE  FFOORRSSKKNNIINNGG  
 
Jag har inte funnit någon tidigare studie kring de forskningsfrågor jag själv behandlar. 
Däremot finns inom den engelskspråkiga litteraturen undersökningar som tar upp 
fenomenet medialitet. Dessa riktas dock mot häxor och hedniska kulter och utgår ofta från 
ett feministiskt perspektiv. Här kan nämnas Enchanted feminism: ritual, gender and divinity among 
the reclaiming witches of San Francisco (Salomonsen, 2002), A community of witches: contemporary 
neo- paganism and witchcraft in the United States (Berger, 1999) Witches & neighbors: the social and 
cultural context of European witchcraft  (Briggs, 1996) samt Witchcraft and religion: the politics of 
popular belief (Lamer, 1984). Denna litteratur tas till viss del upp i analysdiskussionen, men 
den kommer inte att diskuteras närmare under detta kapitel då det grundläggande i min 
studie inte varit den ockulta tron utan snarare förståelsen av den berättande individen och 
dennes livsvärld. 
 
Den svenska forskning jag tittat närmare på behandlar olika kyrkliga rörelser, så som 
Spiritualisterna (Wallén, 1977), frikyrkan utifrån en frälsningsupplevelse (Richette, 1993) 
och en studie hur olika grupper använder bibeln (Forstorp, 1992). Dessa studier tar fram 
ett berättandeperspektiv, som även jag koncentrerat min studie kring. Wallen (1977) gör 
dessutom en sammanställning över ideologier vilka möjligtvis kan likställas med den 
mediala gruppen och de enskilda medlemmarnas tankar.  
 
Jag kommer nu att diskutera de tre studierna under tre olika teman. Jag börjar med själva 
forskningsupplägget, vad det är för studier och på vilket sätt de kan ha relevans till mitt 
eget material. Sedan kommer en beskrivning av de olika studiernas metod för att sedan 
avslutas med resultat och tolkning. Jag har valt att redan här ta upp vad som kan ses som 
relevant för min studie, även om jag väntar med att utveckla resonemanget till 
analysdiskussionen.  
  

FFOORRSSKKNNIINNGGSSUUPPPPLLÄÄGGGG    

                                                

 
Per- Anders Forstorp har i sin studie Att leva och läsa bibeln valt att på ett hermeneutiskt och 
etnologiskt synsätt se på hur medlemmar i två frikyrkoförsamlingar tolkar och lever efter 
bibelns olika texter. Forstorps syfte är att studera mottagandet och förståelsen av den nya 
översättningen av Nya Testamentet som kom 1981, samt se på vilken funktion Bibeln har 
för 1980- talets Sverige och hur den används av moderna och icke moderna rörelser i deras 
samtal. Studien är gjord under två års deltagande observationer där den största delen har 
varit att analysera själva bibelläsandet hos församlingsmedlemmar i Baptistkyrkan och i en 
Livets ord församling.1 För att på lättaste sätt studera och sätta in bibeln i en bredare 
kontext har Forstorp valt att analysera det utifrån en textpraktik. Genom att studera Bibeln 
på det här viset har han gjort det möjligt att skildra kommunikativa verksamheter och 
skillnader i en sociokulturell grupp och på så sätt se de olika sätten församlings-
medlemmarna lever på. Den föreställning och uppfattning som varje individ har för att 
tolka gemenskapen och samhället, skapar Forstorp här till ett analysredskap för att se på 
varje enskild människa som läsare i en större sociokulturell enhet. Det viktigaste är alltså 
inte enligt Forstorp att titta på hur en individ läser själva Bibeln, utan hur hon eller han 
använder sig av och tolkar det som står i texten.2 

 
1 Forstorp Per- Anders (1992) Att leva och läsa bibeln, textpraktiker i två kristna församlingar, s. 347 
2 Ibid. s. 348 
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Forskaren Christian Richette berättar i artikeln Så det var en seger hur han studerat en 
levnadsberättelse av en man som från början av livet råkat hamna snett och blivit alkoholist 
men som nu lyckats vända sitt liv till det bästa genom att han blev frälst. Richette vill se på 
religiositeten genom levande människor som försöker förstå sina liv och den tillvaro de 
lever genom deras levnadsberättelser, vilket även jag är nyfiken på när det gäller mina 
intervjupersoner och deras medialitet. Han vill se på hur levnadsberättelsen är konstruerad 
och hur den till både form och innehåll utgör en omvändelseberättelse då hans infallsvinkel 
är att han ser de inspelade intervjuerna som berättelser. Intresset och analysen fokuseras 
kring det berättande och den som är huvudpersonen är den som berättar för Richette.3  
 
Det känns även relevant att ta med Leif A. Walléns studie om Spiritualism4 för att visa på 
likheter och skillnader mellan de intervjuade i min egen studie och medlemmar i 
Spiritualisterna. Walléns studie är i stort sett ett sammanfattande av spiritualisterna, deras 
historik, möten, ideologi med mera och skiljer sig därför från min egen studie som mer 
inriktas mot individen och dennes berättelse. Studiens syfte är att sammanfatta och 
sammanställa fakta kring vissa valda delar av spiritualismen för att få en bredare kännedom 
om rörelsen som helhet. Wallén beskriver även hur det går till under de olika seanser som 
spiritualisterna träffas under, vilket kan vara en intressant jämförelse med min egen studie.5 
  
MMEETTOODDVVAALL  

                                                

För att lättare kunna välja de personer som skulle vara med i undersökningen valde 
Forstorp att först göra en kvantitativ undersökning där han skickade ut enkäter till olika 
församlingar för att se vilka som i första hand läser bibeltexter. Det visade sig då att det 
framför allt var i frikyrkorna som detta skedde och han valde därför en församling med en 
längre svensk historia, samt en nyare som är koncentrerad kring trosförkunnelsen. Valet av 
textpraktik kommer sig av att han vill studera de händelser som uppstår i och med 
läsningen av Bibeln i exempelvis undervisning, användning av texterna i formella 
sammanhang och de berättelser som läsarna skapar kring sitt läsande. Genom detta vill 
Forstorp titta på hur församlingarna förhåller sig till varandra i och med deras likheter och 
olikheter.6 Då han vill se på förståelsen och tolkningen av läsningen kommer han in på de 
olika kulturella, psykologiska och sociologiska orsaker som kan stå till grund för deras 
uppfattning och vara till hjälp vid analysen. Forstorp studerar de två individerna utifrån en 
sociokulturell kontext där betydelsen av texten skapas utifrån den enskilda individen samt 
den församling som den tillhör. På detta sätt får han här reda på de olika kulturella 
skillnaderna som finns inom de båda församlingarna.7 
 
En levnadsberättelse är enligt Richette ”ett begrepp som tar fasta på att det rör sig om en 
rekonstruktion av det egna livsloppet som berättaren gör vid ett givet tillfälle”8 och i det här fallet har 
det rört sig om de intervjutillfällen där Richette i form av en intervjuare bett en individ ta 
rollen som berättare.9 Han har valt att spela in och transkribera livsberättelser från män 
som arbetar på ett behandlingshem för alkoholister. Hemmet drivs av en stiftelse från en av 

 
3 Richette Christian (1993) ”Så det var en seger. En etnologisk analys av en omvändelseberättelse” s. 259 
ff. 
4 Wallén Leif A. (1977) Spiritualism, En studie av historik, ideologi, yttringar och terminologi. 
5 Ibid. Sammanfattning av uppsatsen. 
6 Forstorp Per- Anders (1992) s.  16 
7 Ibid. s. 17 
8 Richette Christian (1993) s. 260 
9 Ibid. s. 260 

 4



de största frikyrkorna i Sverige och har mestadels före detta missbrukare som personal, 
varav de intervjuade är några av dessa.10 Här har Richette valt att studera individer som har 
likartad bakgrund och som nu arbetar tillsammans för ett gemensamt mål. Han har endast 
pratat med människor som lyckats komma ur sitt missbruk och blivit frälsta, vilket han 
kommer undan med eftersom hans syfte har varit att studera omvändelseberättelsen. Det 
kan annars tyckas intressant att se och jämföra människor som inte anser att hemmet har 
gett dem något, men i likhet med min egen studie har han valt att koncentrera sig kring den 
verklighet som finns hos dem som blivit omvända och fria från sin alkoholism.   
 
Den levnadsberättelse som kommer fram under intervjuerna innehåller enligt Richette tre 
tidsmässiga dimensioner, dåtid, nutid och framtid. Berättelsen blir då inte bara en 
rekonstruktion av en levnadshistoria utan skapas tillsammans med det som berättaren har 
upplevt och de framtidsdrömmar som finns. Berättelsen blir en konstruktion och Richette 
väljer att lägga den tidsmässiga tyngdpunkten på nutiden, samtidigt som han måste se till 
vilken roll han som intervjuare har, då det hela tiden finns ett samspel mellan den som 
intervjuar och den som berättar.11 Det finns här en tydlig skillnad mellan Richette´s studie 
och min egen. Då han mer ser till hur själva berättelsen är upplagd kommer jag att fokusera 
kring de berättelser som mina intervjupersoner har i relation till vad de säger. Jag kommer 
alltså inte att studera berättelsens struktur utan mer se till det som sägs, rakt ut och på ett 
djupare plan. Det finns möjligtvis en fördel med att även studera själva strukturen hos 
berättelserna, men då jag vill ha fram hur de ser på sig själva i relation till gruppen och 
samhället så anser jag det mer relevant att studera innehållet.  
 
Walléns metod går ut på litteraturstudier från Stockholms Spiritualistiska Förenings (SSF) 
eget bibliotek, intervjuer med medlemmar i SSF, men även med andra människor som 
endast besökt SSF under vissa tillfällen. Dessa intervjuer har till största del skrivits ner med 
hjälp av minnesanteckningar, men i några fall har även bandspelare används. De 
intervjuade har mestadels varit styrelsemedlemmar med urvalskriteriet att de bäst kunde 
svara på vad Wallén ville veta.12 Här kan han enligt mig ha missat viktig information från de 
”vanliga” medlemmarna, eftersom de i styrelsen antagligen är mycket jäviga i förhållande 
till sin förening. Wallén bygger visserligen upp förtroendet något när han även gör 
deltagande observationen under tre seanser och på så sätt träffar andra medlemmar som 
kan ha en annan bild än de i styrelsen. 
 
Wallén erkänner sig i viss mån subjektiv i sin undersökning eftersom han endast undersökt 
området genom skrivet material från SSF:s eget bibliotek samt föreningens medlemmar. 
Han har heller inte som mål att på ett djupare plan analysera och kritisera själva rörelsen, 
utan mer göra en kartläggning över spiritualisternas nutida och historiska rörelse. Liksom i 
mitt eget fall väcktes Walléns nyfikenhet genom ett möte hos de han senare skulle komma 
att intervjua. Han säger att han redan innan var intresserad av ockulta fenomen och att 
mötet med spiritualisterna väckte en ännu större nyfikenhet.13 Wallén har alltså liksom mig 
själv valt att skriva om ett ämne som han från början inte var helt kritisk emot. Detta kan 
kanske ses som negativt av många, men i mitt eget fall tror jag att det istället skapat en 
djupare bild eftersom jag fått inträde till allt som de tror på. Walléns undersökning är 
endast en kartläggning av rörelsen, där de negativa sidorna inte tas upp. Det skulle vara 

                                                 
10 Richette, Christian (1993) s. 259 
11 Ibid. s. 236 
12 Wallén Leif A. (1977) s. 5 
13 Ibid. s. 3 
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intressant att även få en psykologisk och sociologisk analys av varför medlemmarna i 
rörelsen tror som de tror, så som Forstorp gjort i sin analys av två frikyrkoförsamlingar. 
 
RREESSUULLTTAATT  OOCCHH  TTOOLLKKNNIINNGG  

                                                

 
Då Forstorp har studerat två olika församlingar och deras relation till Bibeln och den egna 
gruppen, har han fått reda på båda gruppernas tankar om varandra. Han visar här på att det 
finns en stark grupptillhörighet som skapar känslan av ”vi och dom”, då de får beskriva vad 
de har gemensamt i den egna gruppen och då detta kan befästas utifrån den andra gruppens 
skillnader.14 Här har han valt att titta på två grupper och se på deras relation till varandra 
vilket kan ge ett bredare resultat än min egen studie som endast tar upp en grupps tankar 
om sig själva och samhället utanför. Likväl anser jag det relevant att studera 
grupptillhörighet och samvaro utifrån ett endimensionellt perspektiv, då jag tror att detta 
kan visa på likheter som finns i alla grupper där polariseringen mellan ”vi och dom” aldrig 
går att bortse ifrån. 
 
Forstorp tar även upp helandet och förbönens plats i de olika församlingarna och där det 
för Liv- församlingen är en del av deras vardag och ett ständigt inslag i deras gudstjänster. I 
min studie kommer fenomenet healing tas upp, vilket i betydelsen är det samma som 
helande. Då jag tror att detta är något som medlemmarna i min grupp använder sig utav 
men ur en annan synvinkel än de religiösa församlingarna, blir det intressant att se om det 
finns någon skillnad dem emellan eller om de i grunden utför samma sak. Liv- 
församlingen vill bygga ett helande centrum där de som har en större ”gåva” att hela än 
andra kan bli inbjudna och han beskriver deras helanden som en session med mycket bön, 
utrop och tungotal. I den andra församlingen litar de inte på den helande kraften i samma 
utsträckning då många i församlingen är utbildade läkare och sjuksköterskor. Istället 
använder de sig av förbön för att på så sätt underlätta för församlingens medlemmar.15 
Forstorp tar här upp fenomenet förbön vilket också kan sättas i relation med min egen 
studie, då de under gruppträffarna med seanser oftast ber om hjälp för sin egen eller andras 
skull.  
 
När det gäller det identitetsskapande som sker inom de olika församlingarna, vilket även jag 
kommer att undersöka inom den mediala gruppen, kommer Forstorp fram till att de olika 
textpraktikerna är centrala för skapandet av identitet. Detta blir särskilt tydligt enligt honom 
vid bibelläsning, då deras identitet skapas i kontakten med Gud. Liv- församlingen pratar 
om en pånyttfödelse i sina liv när de har blivit frälsta och det uppfattas ofta som en 
revolution i deras liv. För Baptistförsamlingen blir detta inte lika tydligt då de anser sig leva 
och interagera dels i kyrkan och med den ”vanliga” värld som finns utanför.16 Då jag 
kommer att studera gruppmedlemmarnas liv före och efter upptäckten av deras medialitet 
kan det vara intressant att se om även de uppfattar detta som en stor revolution i deras liv 
eller om det inte haft någon större påverkan. 
 
När det gäller tolkning tar Forstorp upp hur en människa alltid befinner sig i en situation 
och alltid gör tolkningar, men att det ibland under vissa situationer inte känns nödvändigt 
att tolka. Anledningen till den fattiga händelsetolkningen kan vara att situationen egentligen 
redan är tolkad och att det därför är viktigt att hela tiden se till de olika situationer som 

 
14 Forstorp Per- Anders (1992) s. 91 
15 Ibid. s. 160 ff. 
16 Ibid. s. 274 ff.  

 6



människor hamnar i.17 För min egen studie har detta visat sig då jag känner att vissa 
händelser inte har analyserats så som de kanske borde. Det har varit svårt att analysera 
skeendet när jag varit i gruppen ett tag då jag mer eller mindre blev en del av den. Nu 
gjorde jag det valet att bli en del av gruppen för att få tillgång till en djupare 
kommunikation mellan medlemmarna och mig själv och tror att detta kan väga upp de 
otolkade situationer som kanske har gått mig förbi. Forstorp vill lägga fokus på studien via 
ett underifrån- perspektiv, där han inte ser till den vetenskapliga läsningen utan mer till de 
lekmän och församlingsmedlemmar som är de som läser Bibeln. Härifrån vill han leda det 
vidare och se på hur församlingsmedlemmarna ser på sig själva och sin grupp, vilket även 
jag har valt att analysera. På detta sätt kan hans studie liksom min egen möjligtvis uppfattas 
som icke vetenskaplig, men jag anser att de kan ge en bild som är lättare för läsaren att ta 
till sig då det fokuseras kring den enskilda människan och dennes sociokulturella grupp. 
Det min studie möjligtvis saknar som Forstorp har analyserat, är skillnaden mellan de båda 
församlingarna och på så sätt få fram ett något intressantare material, vilket jag i min studie 
inte kan då jag endast analyserar en grupp. Anledningen till detta är att jag gör en mindre 
undersökning och därför inte har samma möjligheter. Det finns även en svårighet i att hitta 
grupper där anledningen till att de träffas är deras medialitet, vilket i Forstorps fall har varit 
mycket lättare.  
 
I ”Så det var en seger” kommer Richette fram till att två ytterligheter ställs mot varandra i 
den livsberättelse han studerar, dels frälsningen och löftet om evigt liv och dels 
alkoholismens djupa verklighet. Det är själva omvändelsen som drar berättelsen framåt 
även om intervjupersonen börjar berätta i kronologisk ordning hur han från början var 
djupt fast i alkoholismen.18 Här har Richette valt att börja på ett likartat sätt som min egen 
studie. Genom att intervjupersonerna får berätta om sin bakgrund, med uppväxt, 
familjeförhållanden, önskningar för det framtida livet och hur de lever idag, får jag 
förhoppningsvis fram ett material som kan bygga upp den händelse som gjorde att de blev 
mediala, liksom Richette fått i sin studie av livsberättelser. Han får genom berättandet fram 
fem olika teman som tar upp de olika sekvenser som berättaren har upplevt i sitt liv. Här 
tar han fram det som kan ha påverkat berättaren framåt i livet mot den frälsning som han 
nu har upplevt.19 Även här finns en likhet med min studie då vi båda valt att sätta in livet i 
olika teman och på så sätt kunna analysera den berättandes liv. Genom att skapa dessa 
teman struktureras deras livsberättelse och det går att se händelser som drar deras liv 
framåt mot den person de är idag. 

  

                                                

Wallén går inte djupare in på direkta orsaker till varför rörelsen är som den är, mer än att 
han berättar dess historiska bakgrund som självklart har påverkat den nutida rörelsen. Det 
blir mer en redogörelse för rörelsens ideologi och det yttre arbete som sker, samt ett försök 
till att förklara de ord och företeelser som ofta förekommer inom spiritualismen. Detta tas 
upp utan någon direkt diskussion, vilket gör studien en aning platt. Men enligt författaren 
vill han inte komma åt det djupare skiktet i rörelsen, utan endast visa på vad det är som 
sker och på vilket sätt det sker. Wallén tar upp den delning som finns inom rörelsen, där en 
del inte ser det religiösa och det gudaktiga20, medan andra lever som kristna där Gud är den 
högsta makten. Föreningen SSR har exempelvis som huvudsaklig uppgift att med de kristna 

 
17 Forstorp Per- Anders (1992) s. 22 
18 Richette Christian (1993) s. 263 ff.  
19 Ibid, s. 280 
20 Se för en något större förklaring av den spiritualistiska grundtanken på s. 16  
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värderingarna sprida spiritualismens andliga innebörd, men på ett bredare sätt än Svenska 
Kyrkan gör eftersom spiritualisterna inte har någon fast trosbekännelse.21 
 
Intressant för min egen studie är att Wallén berättar hur olika sorters seanser går till inom 
spiritualisterna, vilket kanske kan jämföras med intervjupersonernas seanser. Han tar även 
upp hur spiritualisterna tror på ett liv efter döden där vi återföds för att få lärdom, och där 
vi har kontakt med en andevärld som kan hjälpa oss på rätt väg i livet.22 En tanke inom 
rörelsen är att ingen människa ska bli påtvingad en tro, utan varje individ själv ska komma 
till insikt utan påverkan från andra. Därför finns det ingen direkt uppsökande verksamhet 
inom rörelsen, liksom för den grupp som jag studerat, utan man förlitar sig på att 
människor själva söker upp rörelsen när de tror på det.23 
 
Det som främst kommer att studeras närmare i analysen är jämförelsen mellan den 
spiritualistiska rörelsen och gruppen. Här vill jag se på deras syn på den kristna tron och 
om gruppen liksom Spiritualisterna är öppna mot alla människor som söker sig till dem. 
Analysen kommer även att titta närmare på likheten mellan den kristna 
omvändelseberättelsen och gruppmedlemmarnas upptäckt av den mediala gåvan, samt se 
på vilket sätt yrken och levnadssätt inom gruppen kan sättas i likhet med de medlemmarna 
i frikyrkoförsamlingarna.  

                                                 
21 Wallén Leif A. (1977) s. 22 
22 Ibid. s. 20 
23 Ibid. s. 23 
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TTEEOORREETTIISSKKAA  PPEERRSSPPEEKKTTIIVV  
 
Kapitlet innehåller en redovisning och diskussion kring de teorier jag ser som en viktig 
grundstomme i min analys. Teorin är indelad i avsnitten Individen i det moderna samhället 
samt Normalitet och annorlundaskap vilka kan ses som en grundstomme till den analys 
som kommer där jag vill se på hur medlemmarna i gruppen lever och hur de ser på sig 
själva.  
  
IINNDDIIVVIIDDEENN  II  DDEETT  MMOODDEERRNNAA  SSAAMMHHÄÄLLLLEETT  

                                                

 
För att se på hur vi som människor skapar vår egen personlighet och i större utsträckning 
vår livshistoria tar sociologen Mats Trondman upp cultural studies24, som till största delen 
hämtar sitt material från den levda kulturen, det vill säga det som direkt blir givet för en 
människas medvetande och som styr de valmöjligheter som vi ställs inför och skapar vår 
självuppfattning, mer än till den teoretiska. I cultural studies är alltså själva empirin viktigare 
än den teori som finns.  Även om jag inte har använt mig av cultural studies rakt av, då jag 
inte kan producera en så stor undersökning som detta skulle kräva, så har jag ändå valt att 
ta in vissa delar av den då forskningstraditionen förespråkar förklaringar och tolkningar av 
levda kulturer i relation till social och kulturell reproduktion. Det går alltså att se på hur 
människor fungerar i en social grupp och i en kulturell mångfald genom att använda 
cultural studies som forskningstradition25  
 
De erfarenheter och upplevelser en människa går igenom utgör själva grunden för hennes 
livshistoria. De tidiga erfarenheter som har skapats byggs hela tiden på och finns som en 
grund för de nya erfarenheter som uppstår. Vissa betydelsefulla upplevelser, som 
omvandlas efter tiden, utgör alltså den förståelse en individ har av sitt liv och påverkar de 
val människan gör i nuet, men även de val som ska göras i framtiden. Denna 
erfarenhetsuppfattning kallas för horisontalsammansmältning och kan förklaras: ”Individerna 
deltar tillsammans med andra i gemensamma bruk, de har vissa antaganden och kulturella former av 
självförståelse gemensamma och de förstår andra och förstås av andra. I så måtto avspeglar individers 
självförståelse redan en större grupps upplevelser och självinterpretationer”.26 Alla människor påverkar 
varandra och behöver andra människors bekräftelse på att de är och betyder något. Genom 
att interagera med andra människor i olika sociala sammanhang skapar vi oss själva genom 
att se på hur andra uppfattar oss och se vilken respons vi får. Vi är från början inte färdiga 
individer när vi föds, utan måste skapa oss själva genom social samvaro och 
kommunikation med andra 27 
 
En mycket viktig och avgörande aspekt av oss själva i den kultur som vi lever i är vår 
subjektivitet, som Trondman menar är de omständigheter, känslostrukturer och impulser 
som aktivt driver oss, vare sig vi är medvetna om dem eller inte. Den har enligt Trondman 
både en individuell och en social dimension, där den individuella handlar om den egna 
identiteten, vem jag är, vem jag kan bli och den sociala om den erfarenhet och upplevelsen 
som det innebär att vara en del av ett ”vi”, som upplever, känner, ser och vet och tycker 

 
24 Då Trondman inte översatt begreppet i sin text, vill inte heller jag göra det, eftersom innebörden då kan 
feltolkas. 
25 Trondman Mats (1999) Kultursociologi i praktiken, s. 64 
26 Ibid. s. 65 
27 Ibid. s. 77 
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likadant.28 Även den yttre värld vi lever i påverkar oss mycket, framförallt i det moderna 
samhället där vi har otroligt många olika livsval, då allt i stort sett är möjligt.29 Men dessa 
val skapar även en osäkerhet som i sin tur bidrar till ett sökande efter trygghet. Det finns 
just nu möjlighet för en individ att välja vilken livsstil han eller hon vill ha, och tryggheten 
måste därför komma genom en bättre självförståelse. Dessvärre räcker inte denna 
självförståelse för att skapa trygghet, utan det finns fortfarande ett behov av sociala 
grupperingar där interaktion med andra människor hjälper till att bygga upp individen. 30   
 
Då det finns stora möjligheter att tillbringa sitt liv i flera olika kulturer och miljöer kan det 
ibland vara svårt för den enskilde individen att exakt veta var och hur den står i relation till 
sin omvärld. Trondman tar här upp begreppet The marginal man, som på ett sätt kan sättas in 
under den undersökning jag gjort. Anledningen till att jag tar med några av Trondmans 
synpunkter av detta är att mina intervjupersoner i stort kan sägas leva i två världar, i den 
”verkliga” världen och i ”den mediala gruppens värld ”.  
 
Det är svårt att endast se en människas möte med två världar på ett kulturellt sätt eftersom 
det påverkar individens psyke till största delen och därför måste ses utifrån ett 
socialpsykologiskt perspektiv. En människas möte med två olika världar måste analyseras 
utifrån individens möte, handskandet med och reflektioner över sina existensvillkor då ”Det 
är individens relation till två (eller flera) världar som utgör grunden för hans erfarenheter och upplevelser, 
vilka reflekteras i hans eller hennes eget inre och ger upphov till psykologisk osäkerhet.” 31En människa 
som måste handskas med kulturkonflikter som kan uppstå, kallas The marginal man32 
eftersom han eller hon måste kombinera två sätt att leva på.33 Om de två kulturerna är brett 
skilda kan detta återspeglas i individens inre, men detta är inte alltid nödvändigt eftersom 
människan har en oerhört bra förmåga att anpassa sig. Skulle det likväl vara så att individen 
lider av en konflikt mellan de båda kulturerna behöver detta inte synas utåt, men det kan 
ändå påverka individen till att känna sig socialt missanpassad. Skulle det vara så att en 
individ inte uppfattar sig själv som rotlös trots att han eller hon lever i två olika världar, 
men ändå har en stabil identitet kan man inte kallas för The marginal man. En person kan 
endast kallas för detta då hon eller han förlorat något av det hon en gång var, samtidigt 
som en ny identitet inte har uppnåtts.34 
 
Det som kännetecknar The marginal man´s livshistoria är tre olika faser där den första infaller 
under barndomsåren. Under denna period känner oftast inte individen av att den skiljer sig 
från någon annan eftersom självmedvetenheten inte är direkt utvecklad. När personen väl 
börjar upptäcka att den exempelvis är mörkhyad och därför förknippar sig själv med andra 
mörkhyade i sin omgivning, blir även hans reflektioner kring livet förknippade med den 
grupp han tillhör. När han sedan börjar umgås med ”vita” barn på sitt dagis, kan 
medvetenheten om att han själv är ”svart” skapa en stor osäkerhet eftersom identiteten 
som är förknippad med de mörkhyade helt plötsligt måste integreras med den vita 
gemenskapen. Denna medvetenhet om ”den dubbla” karaktären uppfattas ofta som 
individuell och sätts inte samman med att det finns fler som upplever samma sak.35 Denna 
medvetenhet leder individen in i fas två i livscykeln, där kriser som uppstår genom dennes 

                                                 
28 Trondman Mats (1999) s. 273 
29 Ibid. s. 301 
30 Ibid. s. 303 
31 Ibid. s. 307 
32 Även här har jag valt att behålla det engelska uttrycket med rädsla för att tappa själva innebörden. 
33 Trondman, Mats (1999) s. 307 
34 Ibid. s. 308 
35 Ibid. s. 309 
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marginalitet skapar viktiga förändringar i personens identitet och självuppfattning. Dessa 
kriser kan innebära att andra i hans omgivning börjar ifrågasätta individens sätt att leva och 
tänka så att han tillslut bryts ner och tillslut måste försöka skapa sig en ny identitet och 
självuppfattning. Denna process kan vara oerhört smärtsam och påverkar i hög grad den 
tredje perioden då den utvecklas i relation med hur individen har handskats med sina kriser 
och om han eller hon har lyckats skaffa sig en ny självbild. Det som kan ske är att individen 
tas in i antingen den ena eller den andra världen eller att personen finner ett sätt som gör 
att han kan tillmötesgå de båda världarna.36 
 
NNOORRMMAALLIITTEETT//AANNNNOORRLLUUNNDDAASSKKAAPP  

                                                

 
Att som individ tillhöra mer än en värld kan skapa viss osäkerhet som Trondman tog upp 
tidigare, men det väcker även frågan hur en individ ska vara för att passa in i dessa olika 
världar. För att få en bild av hur mina intervjupersoner kan se på sig själva i sin roll som 
både mamma, yrkesarbetande och medial har jag valt att titta på Ervin Goffmans teorier 
som tas upp i hans studie Jaget och Maskerna37.  
 
Goffman diskuterar hur människor på olika sätt lyckas upprätthålla en social identitet 
genom att aktivt konstruera den personliga fasaden, dvs. individen styr sitt handlande så att 
omgivningen får en speciell uppfattning om dennes identitet. Denna situation kan vara 
oerhört bräcklig om inte alla i omgivningen spelar med, och om den skulle falla så skapas 
en stor osäkerhet hos alla de som innefattas i den sociala interaktionen. Detta bidrar till att 
de flesta individer hela tiden är sysselsatta med att försöka upprätthålla de sociala regler och 
situationer som finns, oavsett om de är medvetna om det eller ej. Det är även viktigt att 
försöka upprätthålla olika sociala roller i samspelet med andra, men dessa roller kan i 
längden leda till att vi förändrar våra identiteter när det som från början varit ett spel tillslut 
blir verklighet. Visserligen behöver inte ett pendlande mellan olika roller göra så att 
individen tappar förmågan till självreflektion då vissa roller som är mer eller mindre givna 
kan integreras i identiteten. Den roll som uppstår ska inte betraktas som konstig eller 
onaturlig, utan mer som en del av vår självidentitet, eftersom den roll som vi visar socialt 
inte är mindre naturlig än den roll vi har privat.38 Rollerna är de som utgör själva länken 
mellan individerna och samhället, men även själva inramningen och strukturen av det 
sociala livet bestämmer hur de som medverkar ska uppfatta och uppfattas. På det här viset 
går det att studera snabba omvälvningar i människors uppfattning om omvärlden när en 
viss struktur helt plötsligt kan genomgå en stor förändring och på så sätt få en helt annan 
karaktär. Detta i sin tur leder till att människan måste förändra sin perception och sina 
upplevelser och den gräns som finns mellan verklighet och rollspel försvinner relativt 
snabbt.39 
 
Det finns i ett samhälle normer som bestämmer vilka identiteter som är acceptabla. Dessa 
normer skapas i människors dagliga samspel men finns även på en systemnivå (som 
allmänna lagar). Några människor har vad Goffman kallar ett Stigma40, som kan vara ett 
kroppsligt handikapp, en speciell personlighetstyp, kön eller klass etcetera. som de på olika 
sätt försöker att hantera genom att exempelvis försöka vara någon annan. De som är rädda 
för att bli stigmatiserade är ofta ambivalenta gentemot dem som har ett liknande stigma 

 
36 Trondman, Mats (1999) s. 310 
37 Goffman, Erving, (1998) Jaget och maskerna. 
38 Ibid. s. 50  
39 Ibid. s. 211 
40 Goffman, Erwing (2001) Stigma: den avvikandes roll och identitet. 
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eftersom det finns en risk att de ska bli avslöjade. Det finns även de som helt offentligt 
visar sitt stigma och som på så sätt kan höja sin status och ses på ett annat sätt än om de 
hade försökt dölja det. Vad stigmatisering egentligen handlar om är över och underordning, 
och om hur vissa grupper i samhäller blir marginaliserade.41 
 
Den sociala grupp där en speciell aktivitet regelbundet äger rum och som har bestämda 
regler för hur det ska gå till, kallar Goffman för en ram. Denna ram innehåller den 
uppfattning som finns om den egna gruppens aktiviteter, riktlinjer för livssyn, 
moraluppfattning och de regler som finns för att upprätthålla den bästa sociala samvaron. 
Ramen finns oftast i de bakre regionerna i gruppen så att ingen utomstående ska ha 
möjlighet att kunna titta in för att veta sådant som gruppen vill hålla för sig själv. Gruppen i 
sig är som en familj, där solidariteten mot varandra är viktigt och där hemligheter får vara 
hemligheter så att gruppen kan bevaras utan inblandning från någon utomstående.42 Denna 
grupp kan trots den familjära stämningen förstöras när det kommer någon utomstående 
som från början är accepterad, men som sedan blir missförstådd och på så sätt förstör den 
sociala interaktion som gruppen byggt upp. När en människa kommer i kontakt med andra 
människor återger han medvetet eller omedvetet en förklaring över den situation där hans 
uppfattning om sig själv ingår. Om det senare uppstår en händelse som inte stämmer 
överens med det intryck han gjort kan det få betydelsefulla konsekvenser på olika plan av 
den sociala verkligheten. Den sociala interaktionen mellan de som eventuellt pratar med 
varandra kan avbrytas då samtalet kan uppfattas som pinsamt. Ingen av deltagarna förstår 
längre vilka positioner de ska hålla mot varandra och den väg som från början var klart 
definierad är nu borta och de har inte längre någon handlingsplan att följa. Individerna som 
är med kan då känna att atmosfären är falsk och känner sig nervösa, besvärade eller helt 
bragda ur fattningen, eftersom det sociala system som de tidigare har byggt upp genom en 
välordnad social interaktion helt plötsligt inte finns längre.43  
 
Då jag tar upp det mediala arvet med mina intervjupersoner är det intressant att se på hur 
mycket deras personlighet i relation med deras uppväxt har påverkat dem in i den mediala 
världen. Finns ett visst medialt arv inlagrat i deras hjärna eller är det något som kommit 
med deras uppväxtmiljö, och på så sätt påverkat dem?  
 
När en människa föds hamnar hon enligt Bourdieu i ett nedärvt socialt rum, där hon direkt 
blir betecknad som eventuellt ”kvinna”, ”vit” och ”medelklass” och där hon från början får 
lära sig vad dessa beteckningar innebär. Vi ärver sätt att förstå de innebörder som hör 
samman med sociala positioner, vilka har skapats genom historien.44 Då Goffman i sin 
dramaturgiska rollteori, och Trondman med sin kulturella sociologi anser att en människa 
alltid kan ikläda sig en roll och välja hur vi vill bli betraktade, menar Pierre Bourdieu att hur 
en människa än försöker att ändra på sig så är hon alltid påverkad av sitt habitus. Detta 
habitus styrs av olika kapital där bland annat det kulturella, sociala och symboliska kapitalet 
kan ses som grund för hur vi blir som människor. Det kulturella kapitalet innefattar de 
kulturella tillhörigheter som en individ får och skapar, så som utbildning och andra 
företeelser som tillhör individens kultur. Det sociala kapitalet är de förbindelser en 
människa får via en grupptillhörighet och andra relationer, medan det symboliska är det 
som skapas då de andra kapitalen har varseblivits och erkänts som sanna. Har exempelvis 

                                                 
41 Goffman, Erving, (1998) s. 118 
42 Ibid. s. 207 
43 Ibid. s.  210 
44 Skeggs Beverly (2000) Att bli respektabel, s. 22 ff. 
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det kulturella kapitalet inte varseblivits och erkänts som sant så kommer det att sakna 
symbolisk makt.45 
 
Det som kommer att undersökas mer grundligt i analysdiskussionen från teorin är 
begreppet The marginal man eftersom det är intressant att se på om de i studien visar 
likheter eller olikheter med det som Trondman beskriver. Även Gottschalls teori om 
gruppens betydelse för den enskilda medlemmens identitetsutveckling  kommer att tas upp 
för att sättas in på medlemmarna i den mediala grupp jag studerat. Ytterligare något som 
kan vara intressant att titta närmare på är den ram som Goffman tillskriver varje människa 
och den grupp som den kan tillhöra samt det stigma som varje individ har. I de 
intervjuades fall kan det vara intressant att se om deras stigma höra samman med New Age 
och Spiritualismrörelsen. Bourdieus habitusbegrepp är även det intressant i analysen kring 
på vilket sätt intervjupersonernas uppväxt har påverkat dem.  

                                                 
45 Bourdieu, Pierre (1989) ‘Social Space and Symbolic Power’. Sociological Theory. Passim. 
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MMEEDDIIAALLIITTEETT  
 
Vad innebär den mediala förmågan och hur ska den egentligen benämnas? Här kommer en 
beskrivning över två nyandliga rörelser som har vissa likheter med den grupp jag studerat. 
Jag kommer sedan att diskutera boken Övernaturligt, om spekulationer och forskning kring 
paranormala mänskliga fenomen46, som tar upp begreppet övernaturligt som forskning och som 
spekulation. Efter dessa två avsnitt kommer jag att visa på hur sjukdom och helande kan 
ses på av mediala och ickemediala, för att sedan övergå till mer personliga berättelser av 
fenomenet andar och änglar. Kapitlet i stort kan sägas vara en bakgrund för de 
intervjufrågor som ställdes till nyckelinformanter och de fyra gruppmedlemmarna och som 
en grund för analysdiskussionen. Det är också meningen att det ska ge en större bild av den 
medialitet som finns i vårt samhälle idag och sätta in de intervjuades föreställningsvärld i ett 
större perspektiv. 
 
AANNDDLLIIGGAA  RRÖÖRREELLSSEERR  II  MMOODDEERRNN  TTIIDD  
 
För att sätta in gruppen som jag studerat i ett bredare sammanhang kommer jag här att i 
korthet beskriva de andliga rörelserna New Age och Spiritualismen. Dessa två får stå som 
exempel för den nyandlighet som finns och som i mycket liknar den grupp som jag 
studerat.  

NNeeww  AAggee  

                                                

 
Rörelsen New Age, som i översättning blir den nya tidsåldern har ingen bestämd lära eller 
likartade tankar om hur världen ska se ut. Detta gör det svårt att urskilja vad som egentligen 
ska tillhöra New Age och vad som inte tillhör rörelsen. New Age rörelsen har inte någon 
stor organisation och några direkta gemensamma direktiv som för samman medlemmarna. 
Den lever istället vidare genom tanken att människor i hela världen ska arbeta för att 
förbättra och rädda världen och vara så kallade nätverksarbetare. Rörelsens medlemmar 
anser sig ha en ny syn på Gud, människan, universum, naturen, medicinen med mera.47 
 
Rörelsens ursprung säger sig komma från den så kallade hippierörelsen under 1960 talet i 
Kalifornien, men i Sverige kan teosofin sägas vara en företrädare. Teosofins grundtanke är 
att allt liv är ett vilket kan kallas för en panteistisk världsåskådning. Den panteistiska 
världsåskådningen har en tro på att Gud och hela skapelsen hänger samman och att Gud 
finns i allting, träd, djur, möbler, planeter med mera.48  
 
Människosynen i New Age innebär att varje individ har mycket stora resurser där vi än så 
länge använder endast en liten del. Det varje människa bör göra är att sträva efter att 
utveckla sig själva och sin förmåga för att använda den till att skapa ett bättre liv på jorden. 
Enligt rörelsen är det universum vi lever i obegränsat, vilket leder till att vi som människor 
också är det. När denna begränsning som många anser sig ha övervinns, kommer vi ha 
otroliga möjligheter och bli gudomliga. För de som är med i New Age är Gud endast en del 

 
46 Då det har varit svårt att hitta någon litteratur som behandlar ämnet under senare år har jag valt att ta 
med denna bok från 1982, även om den är något oaktuell. Den kan förhoppningsvis ändå ge en bild och 
förklaring om hur forskare ser på fenomenet paranormalt i vilket medialitet ingår. 
47 Andersson et al. (1995) Tro, trend eller tragedi: andliga rörelser I modern tid. s. 71 
48 Ibid. s. 72 
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av universum och alla människor på jorden är lika och tillhör samma familj. Det är även 
viktigt att visa på att människan inte har ett behov att äga saker, utan att det är det 
känslomässiga behovet som består av kärlek, gemenskap och lycka som är det främsta för 
människan.49 De som är med i New Age anser att människan i stort mer och mer börjar 
intressera sig för den andliga världen. En del tror även att det kommer att uppstå en ny 
värld där människan återförenas med Messias. Men denna återförening blir inte så som de 
religiösa samfunden tror där Kristus kommer ner till människorna på jorden, utan innebär 
att varje människa när hon eller han har nått ett högre plan av medvetande kommer att nå 
Kristus genom det, och på så sätt förenas med honom.50 
 
Något som påminner om den österländska religionen är att New Age tror på att alla 
människor kan reinkarneras, det vill säga att alla återföds till jorden efter att de har dött. 
Skulle det vara så att en individ inte har lyckats uppnå de mål som finns i livet kommer det 
alltså fler chanser. Synen på reinkarnation är dock inte riktigt den samma inom New Age 
som inom den österländska religionen då den i den förra ses som något positivt.51 
 
När det gäller den medicinska synen gäller det att se till hela människan och dennes 
livssituation och inte endast till det som för stunden är dåligt. Det är viktigt att hitta de 
bakomliggande orsakerna som gör att människan mår dåligt och det är viktigt att komma 
ihåg att det inte finns någon skillnad mellan kropp och själ. Ett sätt som rörelsen 
förespråkar är healing då någon eller några rör vid den sjuka i samband med bön eller 
meditation. För att må bra och få det man vill ha i livet går det även att använda sig 
affirmation. Affirmation innebär att den enskilda människans positiva tankar påverkar den 
till ett bättre liv eftersom rörelsen anser att ”vi är vad vi tänker att vi är” 52. Detta kan leda till 
att om en person tänker sig i en viss position i sitt yrke så kommer hon eller han att hamna 
där. Detta gäller även saker som kan fås genom att man föreställer sig en ny cykel och 
därigenom får en ny cykel. Men detta går endast om det är meningen att hon eller han ska 
ha det de önskar sig.53 

SSppiirriittuuaalliissmmeenn  

                                                

 
Det finns fyra inriktningar inom spiritualismen vars namn i stort betyder ande.  
 
1. Fenomen: där medier som har kontakt med ”andra sidan” förmedlar meddelanden. 
2. Religion: som menar att de dödas andar tar kontakt med de som lever. 
3. Filosofi: allt finns i Gud och är präglat av anden. 
4. Vetenskap: som innefattar fysik och parapsykologi.54 

 
De som är spiritualister har en världsåskådning som omfattar hela universum och där allt 
hör samman. Rörelsens kännetecken är dock att den låter människor få kontakt med sina 
döda vänner och släktingar. Rent historiskt säger sig spriritualisterna ha sin tro grundad 
långt tillbaka då de anser att det står i både Bibeln och andra historiska skrifter. I Bibeln 
anser rörelsen att de som kallades för profeter i Gamla Testamentet, i stora drag hade 
samma förmåga som dagens medier.55 

 
49 Andersson et al. (1995) s. 73 
50 Ibid. s. 75 
51 Ibid. s. 73 
52 Ibid. s. 74 
53 Ibid. s. 74 
54 Ibid. s. 77 
55 Ibid. s. 78 
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Rent ideologiskt är alla i rörelsen inte helt överens. Det som ändå håller samman 
spiritualister världen över är två grundtankar där den första innefattar tron på ett liv efter 
den fysiska kroppens död, och den andra där tron på en kommunikation mellan de olika 
livsplanen finns. Livsplan kan förklaras som olika osynliga världar som finns parallellt med 
varandra och där en som lever kan få kontakt med någon som är död. De som är med i 
spiritualisterna har alla en tro på religioner som innefattar Gud, tron på ett evigt liv och att 
du ska älska din nästa som grund. De tror även på att det finns en chans för människan att i 
det här livet nå ett högre medvetandeplan. Rörelsens har en panenteistisk gudsbild som 
betyder att allt finns i Gud och där Gud är ”ofattarbar energi som upprätthåller hela skapelsen”. 
Gud ses även som personlig då han ingriper på olika sätt i den enskilda människans liv.56 
 
Spiritualisterna har sju grundprinciper57 som kan sägas vara deras trosbekännelse:  
 
1. Guds faderskap. 
2. Mänsklighetens broderskap. 
3. Gemenskap med andevärlden och skydd och ledning från änglaväsen. 
4. Själens fortlevnad. 
5. Personligt ansvar där varje människa måste ta ansvar över sitt eget liv med allt vad det 

innebär i tankar, ord och handling. 
6. Sådd och skörd, det vill säga att det du gör i det här livet kommer att påverka ditt nästa 

liv. 
7. Evigt framåtskridande, vilket menas att alla människor kan utvecklas i positiv riktning. 

 
Liksom inom New Age tror spiritualisterna att människan återföds, det vill säga 
reinkarneras. Men i deras syn på reinkarnationen är det en människas gärningar som avgör 
hur hon eller hans nya liv ska bli. De handlingar som en människa gör i det här livet 
kommer alltså att påverka den framtida levnadsbanan både i det här och i det kommande 
livet.58  
 
Att locka fram döda andar är något som rörelsen inte anser att de gör. De menar istället att 
de döda andarna är ytterst angelägna om att få ge sig till känna för att bekräfta för dem som 
lever att de har det bra. Spiritualisterna menar även att andarna vill få oss människor till att 
vända oss inåt mot våra själar för att få större livskunskap och på så sätt högre livskvalitet. 
För att få kontakt med de dödas andar, används så kallade medier. Dessa är personer som 
är extra känsliga för att ta emot budskap från de andra världarna. Genom seanser som ofta 
börjar med bön och lugn musik kan mediet försätta sig i trance så att hon eller han når ett 
annat medvetandetillstånd och på så sätt kan få kontakt med de andar som finns runt 
omkring. Under det att mediet är i trance är hon eller han samtidigt helt medveten om vad 
som händer runtomkring.59 
 
De som är medlemmar lever oftast efter kristna värderingar och skiljer sig inte mycket från 
andra människors livsstil. De har en modern västerländsk kvinnosyn och arbetar mycket 
för jämlikhet.60 
 

                                                 
56 Andersson et al. (1995) s. 80  
57 Ibid. s. 81 
58 Ibid. s. 80 
59 Ibid. s. 81 
60 Ibid. s. 82 
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DDEENN  MMEEDDIIAALLAA  FFÖÖRRMMÅÅGGAANN  

                                                

 
Inom vetenskapen har det ständigt funnits fakta som inte går att förklara genom det 
normala vetenskapliga tänkandet. Dessa händelser eller skeenden sammanfattas under 
namnet paranormalt, och detta ord delar ofta upp vetenskapsmännen i två olika grupper, där 
den ena vill undersöka och den andra helt förneka, eftersom det enligt dem inte kan vara 
möjligt.61 De förkortningar som diskuteras i boken och som i viss mån tar upp frågan 
medialitet är följande:  
 

ESP: (Extra-sensorisk perception) Påstådd förmåga att inhämta information om 
personer, händelser och föremål på någon avlägsen plats och/eller tidpunkt 
genom metoder som ännu är okända för vetenskapen. 
 
PK: (Psyko- kinesi, tankens makt över materien) Påstådd förmåga att påverka 
andra personer, föremål eller händelser genom viljestyrka, utan hjälp av någon 
känd fysisk kraft. 
 
Astrologi: Planeternas inflytande på mänskligt beteende och personlighet, 
förmedlad av fysiska effekter, även dessa ännu okända för vetenskapen.62 

 
Det jag främst kommer att ta upp är en blandning av förkortningarna ESP och PK i vilket 
forskarna blandar in telepati, clairvoyance, förutsägelse och den mänskliga tankens 
påverkan. Dessa fyra tillstånd är sådana som under många hundra år har funnits på jorden 
och som genom ett flertal människor har bekräftats. Ett tydligt exempel är antikens oraklet 
i Delfi, som enligt historien kunde förutsäga framtiden och hade stor auktoritet över 
dåtidens människor. Vetenskapen har länge försökt hitta svaren på vad det egentligen är 
som händer när någon kan förutsäga något, eller kan påverka död materia att lyfta etc. men 
det finns fortfarande ingen direkt förklaring på vad det egentligen är som händer även om 
många forskare tror att det kan handla om ett sjätte sinne.63 
 
Amerikanen Joseph Banks Rhine, även kallad den experimentella parapsykologins fader, 
var den som på 30-talet framställde speciella ESP- kort64 som kunde testa den paranormala 
förmågan. Genom att testa försökspersoner så att de fick säga vilken symbol som fanns på 
korten och där det var helt omöjligt att de kunde ta reda på det via logisk slutledning, 
kunde forskarna se med hjälp av en uträknad slump, vad vissa människor verkligen kunde 
få fram. Detta test har nu används i över 50 år och det finns nu starka indicier för att 
förmågan verkligen finns.65 Det finns även bevis för att meditation, hypnos och progressiv 
avslappning kan främja den paranormala förmågan även om det finns tre andra faktorer 
som inte får räknas bort; en lugn och inåtriktad medvetenhet som är ostörd från yttre ljud, 
om man är introvert eller extrovert, samt den sociala miljö som finns kring individen. 
Denna kunskap har kommit fram via ett antal forskare, oberoende av varandra genom ett 
antal tester och ses därför som en viss sanning.66  
 

 
61 Eysenck J. Hans & Carl Sargent, (1982) Övernaturligt, om spekulationer och forskning kring 
paranormala mänskliga fenomen. s. 10 
62 Ibid. s. 10 
63 Ibid. s. 11 
64 Jag kommer här endast att göra en kort beskrivning av dessa kort eftersom det för min undersökning 
inte är direkt relevant. Jag vill ändå ta med det som ett exempel på vilket sätt forskare har försökt förstå 
den paranormala förmågan.  
65 Eysenck J. Hans & Carl Sargent (1982) s.24 
66 Ibid. s. 97 
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Det finns bevittnande händelser där människor bland annat har haft sanndrömmar om 
olika katastrofer, vilket sedan har inträffat och det finns individer som på telepatisk väg fått 
reda på saker som de egentligen inte har haft någon kunskap om. Likväl finns det en 
skepsis mot dessa fenomen, eftersom det har funnits många genom historien som varit 
bedragare och som med hjälp av olika hjälpmedel påstått sig vara mediala.67 
Parapsykologins historia är något tvivelaktig då det har funnits forskare och 
försökspersoner som har bluffat, men det går ändå inte att bortförklara den stora massa 
som ändå kommit fram till likartade resultat, oberoende av varandra. Det går av dessa 
resultat att se att det faktiskt finns ett antal människor som har förmågan att skaffa sig 
information som finns antingen i andra människors psyke eller i omvärlden, även om det 
inte klart går att förklara genom vetenskapliga experiment.68  
 
SSJJUUKKDDOOMM  OOCCHH  HHEELLAANNDDEE  

                                                

 
Många människor är idag svårt sjuka av utbrändhet eller andra svåra sjukdomar och det är 
många som mår dåligt psykiskt över den tillvaro vi lever här på jorden enligt kirurgen och 
författaren Bernie Siegel. Han anser även att det i det befruktade ägget finns ett budskap 
nedlagt som säger vilken väg vi ska gå i livet för att få ut det bästa och på så sätt bli lyckliga, 
en inre medvetenhet. Om vi lyssnar på denna inre medvetenhet kommer vi att komma 
långt i livet och känna att vi trivs med allt omkring oss. Men blundar vi för det som vi 
egentligen vill och driver på mot fel håll, kan vi drabbas av psykiska eller andliga 
svårigheter.69 Detta fenomen tas upp i boken Kärlek, tro och helande, där Siegel vill få fram 
hur han som läkare måste se till hela människan, både fysiskt och psykiskt för att ibland 
hitta själva sjukdomskällan, vilket inte alltid kan accepteras bland den medicinska 
läkarkåren. Anledningen till att jag tar upp hans bok här är att den har en stor likhet med 
mina intervjupersoners tankar på hur de blev tillsagda att hitta sin medialitet, även om 
Siegel aldrig tar upp ordet medialitet som en del av helandet. Han pekar istället på att 
människan ska hitta en andlighet som är en del av själva helandet i en skadad kropp.  
 
Den Jungianske terapeuten Tom Laughlin pratar om det omedvetna ”självet” som är fullt 
av instinktiv intelligens, där planen för våra beteendemönster finns. När dessa aktiveras kan 
de styra hela vår psykiska utveckling, ett slags DNA för vårt psyke, liksom det finns ett 
DNA för vår fysiska kropp. Om en människa får en sjukdom, kan denna sjukdom vara ett 
tecken på att någonting är fel i vårt levnadssätt, och Laughlin menar då att varje individ ska 
fundera över vad vårt inre försöker lära mig om mig själv?70 Carl Jung själv uttrycker 
sambandet mellan sjukdom och psykiskt tillstånd som: ”Den kroppsliga sjukdomen är ett direkt 
uttryck för den psykiska situationen”71 Kan vi på så sätt se den fysiska sjukdomen som en 
möjlighet att upptäcka och följa vår egen väg och känna efter vilken den rätta vägen är för 
våra liv, är det lättare för oss att bli hela både i det inre och i det yttre, eftersom dessa två 
påverkar varandra.72 
 
Ett citat som visar på likartade tankar om att en människa måste se sin sjukdom som ett 
sätt för vårt inre att visa att vi inte mår bra och är på fel väg, kommer från den Jungianske 
analytikern Russel. A. Lockhart:  

 
67 Eysenck J. Hans & Carl Sargent (1982) s. 13 
68 Ibid. s. 182 
69 Siegel Bernie, (1990) s. 51 
70 Ibid. s. 53 
71 Ibid. s. 60 
72 Ibid. s. 61 
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Syftet med sjukdomarna och meningen med lidandet var att tvinga människan 
att få upp ögonen för att hon förlorat kontakten med gudarna, att tvinga henne 
att ge upp sitt övermod och sina materiella ägodelar, och att återupprätta den 
rätta kontakten med gudarna genom att via lidandet åter binda (re-ligio) sig i 
deras tjänst. Nutidsmänniskan har förlorat denna särskilda känsla för 
sjukdomens betydelse och vikt och den centrala roll som drömmarna spelar när 
det gäller att sätta själen i kontakt med de krafter som ligger bortom en själv. 
(R.A.Lockhart)73  

 
Vi ska se våra sjukdomar som en gåva enligt Siegel, då de kan hjälpa oss att inse det viktiga 
i våra liv. Visserligen kan det vara svårt för en Aids patient att se hur denna sjukdom skulle 
kunna vara till någon glädje, men genom att fundera över sitt liv och sina relationer kan 
mycket väckas upp som ger den sjuke en mer harmonisk inställning till livet. Istället för att 
låta depressionen ta över när vi blivit sjuka, ska vi försöka lyssna till oss själva och se vad 
det är kroppen har velat visa oss. Många gånger kan vi då vakna upp och inse hur 
underbart livet verkligen är, om vi lever det som vi ska. Det är även under sjukdom som 
många människor upptäcker Gud eftersom sjukdomen låter oss öppna upp till en andlig 
verklighet. Orsaken till att så många upptäcker Gud är att när de står öga mot öga med 
döden blir de uppfyllda av frågor som har med vårt livs existens att göra. Vad är det för 
mening med vårt liv? Vad är verkligt? Vad kan göras som är viktigt innan jag dör? Frågor 
som dessa låter människan komma närmare sitt inre och väcker upp en kraft som många 
inte vetat om, den andliga medvetenheten. 74  
 
För att vara kirurg kan dessa tankar ses som något kontroversiellt och svåra att ta till sig, 
men Siegel är övertygad om att andlighet är en del av helandet, även om det behövs 
medicinsk hjälp för att hjälpa helandet på vägen. Skulle sedan döden komma så är den inte 
det totala slutet utan mer än början på något annat. På ett eller annat sätt lever vi vidare i 
någon energiform efter att vår köttsliga kropp har slutat fungera.75  
  
AANNDDEELLIITTTTEERRAATTUURR  

                                                

 
Då det inte finns direkt mycket vetenskaplig litteratur som tar upp fenomenet medialitet 
har jag valt att läsa några böcker kring ämnet som finns i min intervjuperson Lottas ägo, 
samt viss litteratur som jag funnit på biblioteket. Anledningen till att jag har valt att läsa 
litteratur som Lotta har är att det är intressant att se på vad hon som medial person har läst 
in sig på och hur mycket hon kan ha påverkats av böckerna. Denna litteratur är personliga 
berättelser av människor som anser sig ha kontakt med den andliga världen och som på ett 
eller annat sätt har hjälpt andra människor. 
 
De böcker jag själv har läst genom att söka på ordet medialitet är bland annat; Vi är inte 
ensamma av Margit Sandemo som är en samling berättelser om människor som har träffat 
på änglar och hjälpare, Mediet och människan, kontakt med andra världar av Örjan Björkhem 
och Doris Ankarberg tar upp mediet Doris Ankarbergs tankar och upplevelser av änglar, 
guider och den mediala världen i relation till medförfattaren Örjan Björkhems mer 
vetenskapliga förklaringar. Jag har även läst boken Mellan två världar av Sylwia Brown, där 
författaren som är medium och andlig lärare beskriver hur ockult energi påverkar vårt 

 
73 Siegel Bernie, (1990) s. 65 
74 Ibid. s. 192 ff.  
75 Ibid. s. 252 
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dagliga liv, hur var och en kan ta del av dess kraft och se den påverkan som de mediala och 
övernaturliga händelserna har i världen idag. Denna litteratur kan inte sägas vara 
vetenskaplig, men ger ändå en bild av hur författarna ser på den mediala världen.  
 
Enligt dessa böcker är mediala upplevelser, händelser och upplevelser som av omgivningen 
på något sätt uppfattas som övernaturliga och där det inom fenomenet finns 
”familjemedier” som ärvt sin gåva eller ”krismedier” som fått gåvan genom någon slags 
kris.76 De medier som finns har alla fått den speciella gåvan av Gud och är därför inte 
mediala av sig själva. Missbrukas denna ”gåva” så kommer den att försvinna eftersom den 
är till för att hjälpa andra och den ska därför inte användas för att vinna på lotteri eller till 
att ge den som är medial egna förmåner. Många av dem som är mediala tar heller inte 
direkt betalt, eftersom de är rädda för att deras förmåga ska försvinna om de missbrukar 
den för sin egen vinning skull. Det är även viktigt att veta att det inte finns något medium 
som till hundra procent är exakt i sina utsagor eftersom det alltid finns yttre omständigheter 
som kan påverka förmedlarnas eventuella budskap.77  
 
När det gäller andar, änglar och guider, är det varelser som finns till för att hjälpa 
människor på olika sätt enligt mediet Sylvia Brown. De andliga vägvisarnas jobb är att driva 
på, uppmuntra, stödja och visa oss den väg vi ska gå genom livet och är de som har det 
starkaste bandet till våra sinnen. Dessvärre förlorar vi kontakten med dessa under vår 
uppväxttid och vi vet därför inte självklart vilken väg vi ska ta i livet. Men genom att de har 
förmågan att vara på många ställen samtidigt samt att de har en direktkontakt med Gud 
kan de leda oss på rätt spår igen. De andliga vägvisarna lägger sig dock inte i vad vi 
människor gör eftersom vi har en egen fri vilja, men de försöker att visa oss på möjliga 
alternativ och försöker varna oss när vi är på väg åt fel håll. Det som ändå gör att vi inte 
alltid kommer rätt är att vi är här på jorden för att lära oss och vägvisarna kan därför inte 
beskydda oss jämt.78  
 
Mediet Doris Ankarberg förklarar de andliga vägvisarna/guiderna, som en slags ljusa, halvt 
genomskinliga pastellfärgade varelser vilka kan ge en tröstande och vänlig närvaro. Enligt 
henne var det även de som gav henne den healing som gjorde att hon väckte upp sin 
medialitet. Hon har valt att inrikta sig på de goda andarna, då det även finns onda, men 
dessa har hon valt att stänga ute. På detta sätt har hon fått tillfälle att träffa en 
Kristusgestalt som hade lyst upp hela den kyrka hon varit i och gett ifrån sig en 
överväldigande känsla av kärlek.79 
 
Benämningen av de andar och änglar som finns runt omkring oss är oerhört flertalig 
eftersom det har skiftat genom historien. Under vikingatiden och järnåldern kallades de för 
följeslagare, men under kristendomen bytte de namn till skyddsänglar, skyddshelgon, 
beskyddare, änglavakt och god fe etc. Enligt Margit Sandemo kallas de nu för tiden mest 
för hjälpare och vi människor får dessa när vi föds. Även om alla människor har minst en 
hjälpare vid sin sida, så har personer med stark paranormal förmåga ofta fler. Det vanliga är 
att kvinnor har män som hjälpare och män kvinnor, även om det inte alltid är fallet. Dessa 
varelser kan se ut på många olika sätt beroende på vilken kraft de innehar och de kan vara 
höga, ljusa och vitklädda, indianer, munkar, barn och står oftast på vår vänstra sida eller 
framför oss, beroende på vilket behov vi har.80  

                                                 
76 Björkhem Örjan & Doris Ankarberg, (1992) Mediet och människan, kontakt med andra världar, s. 101. 
77 Browne Sylvia, (2000) Mellan två världar, s. 25. 
78 Ibid. s. 42. 
79 Björkhem Örjan & Doris Ankarberg, (1992) s. 58 ff.  
80 Sandemo Margot, (2000) Vi är inte ensamma, en samling berättelser om våra osynliga hjälpare, s. 23 
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De böcker som intervjupersonen Lotta har behandlar i likhet med de jag tidigare läst de 
makter som finns runt omkring oss och som några har lättare att se än andra. Vinden är min 
mor av Bear Hart och Molly Larkin, är en bok där indianen Bear Hart, medicinman inom 
Muskogee Creek- nationen visar på hur vi som människor på bästa sätt kan vara mottagliga 
för andlig vägledning och på så sätt söka upp vår egentliga uppgift i livet och lära oss att 
leva ett rikt liv, oberoende av tro. Han berättar om vardagliga händelser och lärdomar som 
han fått genom sin utbildning till medicinman och sedan som praktiserande sådan.  
 
Änglavakt och skyddsänglar av Eileen Elias Freeman tar upp hur olika änglar kan se ut och 
vilka uppdrag de har bland oss människor. Här beskrivs deras uppdrag på ett något likartat 
sätt som de andliga guider och vägvisare som har beskrivits tidigare, även om deras största 
uppgift är att hjälpa och skydda människor, mer än att leda dem till rätt beslut. Författaren 
och läraren i metafysik och spiritism Ted Andrews diskuterar i Konsten att möta och arbeta med 
andliga guider hur vi kan lära oss att arbeta och samarbeta med de andeväsen som finns i vår 
närhet. Här beskrivs att det finns många dimensioner i vårt universum som många inte 
förstår, som kan hjälpa oss i vår vardag om vi bara låter oss bli hjälpta och ser att det inte är 
något farligt. Det finns negativa energier och väsen i den andliga världen, men författaren 
menar att det går att välja vilka vi vill befatta oss med. Genom att från början visa vilka vi 
vill ha kontakt med och i vilket syfte vi har sökt upp dem, så kommer det att öppnas en 
värld där vi kan få hjälp att leva våra liv bättre och lyckligare.81 
 
I den sistnämnda boken tar författaren även upp vad medialitet och kanaliseringen 
egentligen är. För den som är spiritist är ett medium någon ”Vars organism är känslig för 
vibrationerna av andevärlden och genom vars instrument, intelligenser i den världen förmår överbringa 
meddelanden och skapa fenomen”.82 Även kanalisering passar in på den beskrivningen, men då 
medialitet har blivit förknippat med kommunikation av okroppsliga individer och 
bevisandet av ett liv efter döden, så har kanalisering även en känslighet för själva 
andevärlden. En person som är intuitiv kan kanalisera svar från det Högre jaget eller själen 
eller verkligen få kontakt med någon i andevärlden, men det är svårt att avgöra exakt var 
svaren kommer ifrån. Det som är relativt säkert är att medialitet och kanalisering är former 
för utom- dimensionlig kommunikation.83 

 
Relationen mellan Gud och den andliga världen har många svårt att acceptera, men i alla de 
böcker jag läst har den högsta makten alltid varit Gud, även om definitionen av Gud kan 
skilja sig åt. I Själens styrka av mediet Rosemary Altea, beskrivs hur ett möte med denna 
högsta kraft äger rum och vilken känsla den gav. Författaren beskriver hur hon sitter och 
ber över några vänner som har healing och att hon helt plötsligt får syn på något i ena 
hörnet av rummet som ser ut som en man och när hon ser honom i ögonen övertygas hon 
om att det är Kristus. Hon känner en oerhört stark kärlekskänsla för honom och hon 
börjar gråta. Efter detta första möte menar hon att det går att urskilja Kristus händer under 
det att hon healar människor och hon är övertygad om att det finns en stark och kärleksfull 
makt som är ursprunget till det ”stora ljuset”.84 

                                                 
81 Andrews Ted, (1996), Konsten att möta och arbeta med andliga guider, s. 4 
82 Ibid. s. 68 
83 Ibid. s. 69 
84 Altea Rosemary (1998) Själens styrka, s. 173 
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MMEETTOODD  
 
Jag kommer här ta upp fyra rubriker; design, material och genomförande, bearbetning och 
analys samt etiska överväganden som kan ge en förklaring till den undersökning och analys 
jag gjort, samt de etiska aspekter som ligger till grund för mig själv, studien och 
intervjupersonerna. 
  
DDEESSIIGGNN  

                                                

 
Mitt mål med undersökningen har varit att studera hur ett antal personer med mediala 
förmågor ser på sig själva och sin förmåga i relation till samhället och den mindre grupp de 
tillhör som träffas några gånger i månaden. För att bäst kunna belysa detta valde jag att 
arbeta med djupintervjuer då det tycktes vara det bästa sättet att få intervjupersonerna att 
öppna sig och börja berätta om sina liv, samt att få fram detaljer som kunde vara 
intressanta att studera i analysen. Analysen kommer att byggas upp av teoretiska perspektiv 
som behandlar människan som individ och gruppmedlem, samt samhällets påverkan. Den 
ena delen kommer jag alltså att undersöka empiriskt och den andra teoretiskt. Valet av att 
studera empiriskt material i relation till teorietisk har till största delen varit tidsbrist, men jag 
ville även se på hur det går att sätta in intervjupersonernas liv under ett antal teoretikers 
synpunkter kring världsuppfattningen. 
 
Valet av en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ är att den senare inte hade gett 
den djupare och personliga inblick som jag behövde komma åt för att få ett intressant 
material. Den kvalitativa forskningsintervjun vill ta fram intervjupersonens livsvärld och 
dennes relation till den. Meningen med detta är att forskaren ska förstå intervjupersonens 
upplevda centrala teman och se på hur han eller hon förhåller sig till dem.85 Jag valde att 
begränsa mitt material till fyra stycken intervjupersoner som är medlemmar i samma grupp. 
Det har funnits möjligheter att intervjua fler mediala personer, men när de inte var 
medlemmar i gruppen, valde jag att koncentrera mig på de andra fyra, samt tre personer 
som får stå som nyckelinformanter. Dessa tre är alla mycket mediala enligt de andra 
intervjupersonerna och kan i stort räknas som mentorer till dem, eftersom det var hos 
dessa som individerna i gruppen fick sin egen medialitet erkänd.  
 
Själva analysmetoden för deras livsberättelser har inte varit självklar från början. 
Anledningen är att det finns flera sätt att analysera en berättelse på och det har varit svårt 
att se vilken som ger det bästa resultatet i just min undersökning. En variant är att se på 
intervjun som ett terapisamtal där själva samtalet mellan intervjuaren och den som blir 
intervjuad analyseras och tolkas. Det går även att tolka mänskligt beteende och upplevelser 
i en grupp då de enskilda individernas berättelser inte alltid skiljer sig från varandra, utan 
istället leder till en kollektiv identitet.86 För min egen del är detta en viktig synpunkt då jag 
är intresserad av att se på hur intervjupersonerna ser på sig själva i relation till samhället 
och den grupp som de ingår i.  
 
Det finns enligt Steinar Kvale tre olika samtalskontexter: 
 

 
85 Kvale Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 34 
86 Hydén L-C & M Hydén (1997) Att studera berättelser, s. 97 
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1. Den metodologiska: där en intervju eller ett samtal mellan två individer kan uppfattas 
som ett grundläggande sätt att vinna kunskap. 

2. Den epistemologiska: som har som huvudsakliga tanke att ett samtal kan ses som det 
yttersta sammanhanget inom vilket kunskap uppfattas.  

3. Den ontologiska: där den mänskliga verkligheten kan uppfattas som två personer 
inbegripna i samtal och där samtalet är det grundläggande sättet att vinna kunskap på 
och utgör den generella formen för mänsklig interaktion i världen.87  

 
För min egen del har jag valt att inte låta mig låsas fast i någon speciell berättarform 
eftersom jag ville vara öppen för det som skulle komma fram i intervjuerna. Om jag måste 
koncentrera mitt material till en speciell forskartradition blir det ändå den fenomenologiska 
då den studerar individens perspektiv på sin värld samt försöker att i detalj beskriva 
innehåll och struktur hos människans medvetande. Den vill förstå mångfalden i 
människans upplevelse och visa på den egentliga meningen.88 Min egen analys har skapats 
utifrån de överbyggande teman som kom fram i resultatdelen och visar på hur mina 
intervjupersoner ser på sitt liv och den värld de lever i. Jag har valt att inte gå djupare in på 
varför de ser sitt liv på ett eller annat sätt, mer än att deras synvinklar sätts in i den teori 
och tidigare forskning jag läst. På detta sätt vill jag få fram hur de upplever sin situation 
som medial i dagens samhälle. 
 
Som komplement till djupintervjuerna har jag även genomfört observationer, då jag har fått 
tillgång till intervjugruppens gemensamma träffar. Här har jag fått kunskap om vad som 
händer under deras möten, samt en djupare bild av varje enskild gruppmedlem och deras 
relation till varandra. Denna samvaro har säkerligen försämrat min objektivitet, då jag från 
början varit oerhört intresserad av ämnet även privat. Jag har känt att jag efter några träffar 
mer och mer har ingått i gruppen, även om alla är medvetna om att jag gör en 
undersökning. Detta har varit svårt att styra över eftersom jag egentligen vill vara med i 
gruppen, även om det inte är riktigt forskningsmässigt. Förhoppningsvis har detta ändå inte 
påverkat min undersökning allt för mycket, då jag ändå tycker mig ha haft ett öppet sinne 
för vad det är som händer. Att ha en klar avslutning på sin undersökning är enligt Patton 
något som alla borde tänka på innan de sätter igång, liksom att forskaren måste inse att 
resultat och analys smälter ihop och påverkar varandra eftersom forskaren redan under sin 
resultatredovisning är klar över vad han eller hon anser.89 För min egen del trodde jag att 
det automatiskt skulle ta slut med min egen inblandning i gruppen då min undersökning 
var klar och jag hade därför inte någon klar idé över hur detta skulle ske. Som det är nu vet 
jag inte om jag vill skiljas från gruppen, utan ser fram emot att få vara en del av den som 
privatperson, utan bilden av mig som forskare. Men detta får framtiden visa, trots att jag är 
medveten om att de har accepterat mig även som privatperson och vill att jag ska vara med.  
 
MMAATTEERRIIAALL  OOCCHH  GGEENNOOMMFFÖÖRRAANNDDEE  

                                                

 
När jag väl bestämt mig för att jag ville studera människor som var synska ringde jag upp 
Elisabeth som jag två år tidigare hade blivit spådd av i samband med en annan 
undersökning. Jag berättade för henne vad jag var intresserad av och hon gick med på att 
vara en av mina intervjupersoner. Genom henne fick jag sedan kontakt med 
nyckelinformanterna Kerstin och Bosse, vilka varit de som bekräftat Elisabeths mediala 
förmåga. Då Elisabeth i många år längtat efter en grupp med likasinnade, som skulle samlas 

 
87 Kvale Steinar (1997) s. 40 
88 Ibid. s. 54 
89 Patton Quinn Michael (2002)Qualitative research & evaluation methods, s. 323 
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regelbundet ansåg hon det bra att nu samla ihop dem hon tyckte skulle vara med, och tre 
av dessa blev mina resterande intervjupersoner. Eftersom jag hade valt att lägga urvalet i 
Elisabeths händer kunde jag inte styra över vilka hon pratade med och hade därför ingen 
bild av hur många som skulle acceptera att bli intervjuade. Jag visste att det skulle handla 
om kvinnor, eftersom hon i stort berättat vilka hon skulle kontakta, men detta var inget jag 
från början medvetet valt och detta kan ha påverkat forskningens resultat. Jag hade nu två 
nyckelinformanter, Kerstin och Bosse samt fyra kvinnliga intervjupersoner, Lotta, 
Elisabeth, Sanna och Maria, som blivit utvalda genom snöbollsmetoden, och kunde börja 
min undersökning. 
 
Jag började intervjua Kerstin och Bosse för att få en mer allmän bild av fenomenet 
medialitet. De arbetar båda två som mediala rådgivare och har under många år haft kurser i 
hur det går att komma i kontakt med sitt inre och den andliga världen. Nyckelinformanter 
är enligt Patton källor till sådant jag som forskare inte har upplevt eller har någon kunskap 
om, eller möjligtvis har bevittnat men inte fått förklarat för mig.90 Intervjufrågorna skapade 
jag utifrån litteratur jag läst som var skriven av olika medium, samt från min egen 
nyfikenhet kring vad medialitet egentligen handlar om, hur de hade upptäckt sina förmågor 
och vilka det var de hade kontakt med.91 Genom deras svar fick jag en någorlunda bild av 
vad medialitet innebär och jag kunde då börja skapa frågor till medlemmarna i gruppen. 
Dessa frågor skulle ge mig en bild av intervjupersonernas familjebakgrund och 
barndomstid, samt vara sådana att de skapade ett berättarbehov som skulle leda fram till att 
jag fick en så ingående beskrivning som möjligt av gruppmedlemmarnas mediala 
livshistoria. Lars-Christer Hydén tar upp hur en livsberättelse kan innefatta ett antal 
underberättelser som kan berättas under ett antal tillfällen genom intervjuer. Dessa 
berättelser kan sedan genom att användas av både intervjuaren samt berättaren bindas 
samman och visa på den språkliga berättelsen som en helhet i berättarpersonens liv.92  
 
Det fanns en svårighet i att veta om mina frågor kunde skapa en livsberättelse som var 
intressant och innehållsrik, men jag försökte att få med frågor som tog upp olika centrala 
perioder i deras liv så som uppväxt, skolgång, yrkesdrömmar, familj, och när de upptäckte 
att de var mediala och att detta skulle täcka in det som var relevant för min undersökning. I 
en livsberättelse är det viktigt att intervjufrågorna är relativt öppna så att intervjupersonerna 
får tid och utrymme till att berätta och uppehålla sig vid sådant de anser som viktiga 
händelser i livet. Det bästa är att leda in frågorna kring specifika ämnen så att de som 
intervjuas lättare kommer in på rätt spår.93 När jag intervjuade Lotta fick jag klart för mig 
att hon hade upptäckt sin förmåga genom att gå på kurs hos en kvinna som bodde i 
närheten av den stad jag befinner mig i. Lotta, samt de andra i gruppen ansåg att jag borde 
ta kontakt med henne för att få en bredare bild av det de trodde på, så Kicki fick bli min 
tredje nyckelinformant, även om jag vid detta tillfälle ansåg mig färdig med mitt 
materialinsamlande. 
 
Intervjuerna skedde i köket hemma hos intervjupersonerna, förutom Elisabeths intervju 
som gjordes hemma hos mig. Jag hade tidigare under ett första möte med gruppen bokat 
tid med var och en, där jag även förklarade vad jag ville med min undersökning samt erbjöd 
dem anonymitet, vilket de alla ville. Jag förklarade att jag inte var ute efter att kritisera det 
de trodde på, utan mer få en bild av vilka de var och varför de ansåg sig mediala. Innan jag 

                                                 
90 Patton Quinn Michael (2002) s. 321 
91 Bilaga över intervjufrågororna finns i slutet av uppsatsen. 
92 Hydén L-C & M Hydén (1997) s. 20 
93 Ibid. s. 45 
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träffade dem enskilt kontrollerade jag med dem att det var okej att jag använde 
bandspelare, vilket alla accepterade, även om några av dem i början kände sig obekväma 
med mikrofonen. Detta satte viss prägel på de första frågorna vilka blev något stela, men 
efter ett tag glömde de oftast bort bandspelaren och de blev mer och mer öppna med sina 
berättelser. Intervjuerna blev i genomsnitt en och en halv timme med varje person och 
spelades in på band för att kunna transkriberas. På detta sätt fick jag större frihet att lyssna 
på vad de egentligen sa vilket skapade möjligheter att ställa intressanta följdfrågor. Vid 
senare tillfälle fick jag även möjlighet att spendera tid tillsammans med alla intervjupersoner 
under deras gruppmöten och vara en del av dem. Under dessa möten skrev jag ner det som 
hände och vad som sades. Detta material har jag använt till att få en större insikt i 
intervjupersonernas relation till varandra och kunskap om hur det är att ingå i en medial 
grupp.  
 
Det var bra att få träffa hela gruppen tillsammans med Elisabeth innan jag intervjuade 
någon enskilt, eftersom jag då kunde presentera mig och visa vem jag var. Jag har valt att 
vara öppen med vad jag själv tror på och känner att jag på så sätt fått en nära relation till 
alla i gruppen så att de har vågat öppna sig för mig.  
 
BBEEAARRBBEETTNNIINNGG  OOCCHH  AANNAALLYYSS  

                                                

 
Intervjuerna transkriberades ordagrant så att jag inte skulle missa viktig information som 
ligger i det språk intervjupersonerna använder sig utav. Hydén skriver att vår sociala 
verklighet, det vill säga de personer, objekt, handlingar, institutioner vi befinner oss i, 
hänger ihop med det språk vi använder, så vårt språk är alltså inte oberoende av 
verkligheten. Som människor tolkar vi och förstår vårt eget och andras handlande genom 
språket och skapar på så sätt mening och innebörd.94 Med anledning av detta valde jag att 
skriva ner samtalet mellan mig och intervjupersonerna så exakt som möjligt, även om jag 
några gånger rättade till mina egna frågor, då de ibland varit långa och osammanhängande. 
Detta kan kanske ha påverkar min resultatredovisning något, men i så fall väldigt marginellt 
eftersom jag inte ändrade frågans innebörd utan endast förkortade den något.  
 
Under de senare intervjuerna upptäckte jag saker som tidigare intervjupersoner tagit upp 
och det blev därför en viss tyngdpunkt kring vissa ämnen redan på intervjustadiet. Dessa 
fördjupningar, samt en grundlig genomläsning av intervjuerna där jag tittade efter likartade 
tankar mellan medlemmarna i gruppen, hjälpte till att skapa de fem teman i 
resultatredovisningen som fick bli utgångspunkten för min analys. I de flesta 
undersökningar som görs vill forskaren från början ha en grundläggande teori som kan 
appliceras i analysen. För min egen del var det svårt att veta vilken teori och litteratur jag 
skulle behöva använda mig utav, eftersom jag inte visste vad som skulle komma fram under 
intervjusituationerna. Jag valde därför att något brett läsa in mig på vissa sociologiska 
teorier som tog upp klasstillhörighet, kapital och habitus, hur vi ser på oss själva i 
relationen till andra, grupptillhörighet etcetera. När sedan resultatredovisningen var klar 
kunde jag se vilken sorts teori jag skulle behöva använda mig av i min analys, vilket mycket 
riktigt innefattade de texter jag tidigare läst, även om vissa delar saknades och andra inte var 
relevanta. Svårigheten med analysarbetet har varit en osäkerhet kring vad som är intressant, 
då alla resonemang för min egen del är mycket välkända och då det hade varit önskvärt att 
ge uppsatsen mer tid för reflektion.  
Min egen roll i studien samt min relation till gruppen kommer att diskuteras mer i 
slutordet. Jag är fullt medveten om att min egen attityd och min tro på det mediala har 

 
94 Hydén L-C & M Hydén (1997) s. 15 
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påverkat resultatet, men detta vill jag vänta med att diskutera till slutet då jag på ett 
förhoppningsvis bredare sätt kan se min egen roll.  
 
EETTIISSKKAA  ÖÖVVEERRVVÄÄGGAANNDDEENN  
 
Jag hade innan samtalet med Elisabeth inte funderat så mycket på om de jag skulle 
intervjua ville vara anonyma eller inte, men då hon kunde acceptera att vara med på villkor 
att hon fick vara anonym blev detta något som i fortsättningen fick gälla alla. Under mitt 
första möte med deltagarna i studien berättade jag vem jag var ,vad jag ville veta och att det 
gällde en D- uppsats som skulle bli offentlig inom åtminstone Linköpings Universitet. Jag 
förklarade varför jag var intresserad av ämnet och att de alltid hade möjligheten att säga nej 
om de inte ansåg mig seriös eller hade andra skäl till att inte medverka. Reaktionen jag fick 
var att de flesta ville, även om de inte trodde sig ha något att berätta, men att de absolut 
måste förbli anonyma. Jag förklarade att de skulle nämnas i uppsatsen med fingerade namn 
och att namnet på orten de bodde i skulle tas bort, även om det kunde vara så att någon 
skulle kunna känna igen dem i och med deras livshistoria. Men jag lovade att i största 
möjliga mån försöka skriva så neutralt som möjligt. Intervjupersonerna accepterade detta 
och det kändes som att vi hade kommit fram till en bra överenskommelse där ingen skulle 
känna sig utsatt.  
 
Jag har därför ändrat alla namn på människor och städer i min rapport, förutom på 
nyckelinformanterna, eftersom dessa ville ha med sina riktiga förnamn. Trots detta har jag 
informerat mina intervjupersoner om att inom gruppen kommer de säkert att känna igen 
varandra. Detta var enligt medlemmarna inget problem, emedan de är väldigt öppna mot 
varandra när de träffas. Vi har från början inte skrivit något papper på deras krav på 
anonymitet, men jag har ändå tagit detta som något mycket viktigt och har känt att de har 
litat på mig. Vad denna anonymitet kan göra för själva studien vet jag inte. Det är möjligt 
att den kommer att väcka många frågor till läsaren, men samtidigt är den viktig då den 
skyddar mina intervjupersoner från allmänheten, vilket de är oerhört noga med även i sitt 
privatliv.   
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PPIILLOOTTSSTTUUDDIIEE  
 
För att få en bild av vad som egentligen ingår i begreppet medialitet har jag valt att läsa ett 
antal böcker som är skrivna av personer som själva har fått kontakt med den andliga 
världen. Denna litteratur skapade mina första grundläggande frågor till Bosse och Kerstin, 
som genom sin kunskap och erfarenhet kan räknas som en slags mentorer för 
intervjupersonerna. Jag har även intervjuat Kicki som även hon är som en slags mentor för 
Lotta, då det var hos henne som Lotta fick sin bekräftelse. 
 
NNYYCCKKEELL  IINNFFOORRMMAANNTTEERR  
 
Jag kommer här att presentera de tre nyckelinformanterna genom deras upplevelser och 
tankar kring det mediala samt vad de arbetar med. Först kommer Kerstin och Bosse att 
presenteras för att sedan övergå till Kickis berättelse.  

KKeerrssttiinn  oocchh  BBoossssee  
 
Kerstin och Bosse är i 55-60 års åldern och lever ihop i en mindre svensk stad där de även 
har en mottagning för människor som vill ha hjälp genom den mediala världen. De ser sig 
själva som mediala rådgivare även om de är något tveksamma till vad ordet medial 
egentligen står för, men i deras fall beskriver de det som att de får råd uppifrån när det 
gäller de människor som kommer.  
 
Bosse är från grunden marknadsekonom och har haft egna reklambyråer samtidigt som han 
är konstnär. Han beskriver sig själv som en man som hela tiden arbetade på utan att tänka 
efter, tills han en dag fick en upplevelse. Upplevelsen innebar enligt Bosse att han en 
morgon när han precis hade vaknat fick besök av Michailov Romanov, furste i Ryssland på 
1600 talet, som sa till honom att ta tag i sitt liv eftersom han arbetade med helt fel saker. 
Hur Bosse kunde veta att det var just Romanov som kom, beskriver han genom att anden 
presenterade sig, samt att Bosse som arbetar med portättmåleri senare målade av den 
minnesbild han hade vilken han sedan jämförde med riktiga fotografier. Efter detta möte 
bestämde Bosse sig för att söka upp Kerstin, vilken han visste arbetade med att spå, och de 
började arbeta tillsammans. Han berättar även att han strax efter mötet med Michailov 
Romanov fick en stroke, som gjorde att han förlorade mer eller mindre allt han ägde 
eftersom han inte längre kunde arbeta och inte hade några försäkringar. Denna händelse 
anser han vara av stor betydelse eftersom han då verkligen ändrade sitt liv och började 
arbeta med att hjälpa människor. Efter den första stroken har han fått ännu fler och han 
har flera gånger varit nära döden. Med anledning av detta är han nu sjukskriven men tar 
emot människor för medial rådgivning ungefär en timme i veckan.  
 
Kerstin i sin tur har arbetat som lärare i trettio år med drama och psykodrama. Hon är nu 
sjukskriven men tar emot som mest fyra människor för medial rådgivning i veckan. Hennes 
berättelse börjar när hon var trettio år och nyskild och började känna märkliga energier i 
det hus hon bodde med sina två söner. När hon sedan följde med en väninna vilken var 
med i spiritualisterna på seans, fick hon bekräftat att hon själv var mycket medial och hon 
började då med att öva upp sin förmåga genom att meditera och läsa mycket böcker kring 
ämnet. Efter ett tag började hon ta emot människor för konsultation och hon kände då att 
allt föll på plats i hennes liv och att det var det här hon skulle göra.  
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Både Kerstin och Bosse säger att de egentligen redan haft förmågan som små, men i 
Bosses fall kunde inte föräldrarna acceptera det, så han valde att förtränga det och i 
Kerstins fall så har hon tidigt känt på sig saker, men inte bejakat det. Relationen till 
varandra, att de nu lever ihop och arbetar tillsammans förklarar de med att det har varit 
meningen från början, men att de båda har kämpat emot det av olika skäl. Just nu har de 
valt att inte arbeta tillsammans i den grad de gjorde förut, utan de har istället utvecklat sig 
genom att specialisera sig på de områden de kan bäst. I Kerstins fall är det ofta att berätta 
för den som kommer hur hon eller han ska göra för att på bästa sätt stärka sig själv och lära 
sig att leva på bästa sätt. De som kommer till henne är människor som vill veta om 
framtida beslut eller få reda på att de har vissa talanger som de inte använder sig av.  
 
Bosse som är konstnär, säger att han istället har fått förmågan att rita av den människa som 
kommer och att hans vägvisare som han kallar dem, på ett sätt håller i pennan och målar i 
olika färger beroende på i vilket stadium människan är. Dessa färger visar brister och 
personlighetsdrag, hur mycket kärlek som finns i den som blir avritad med mera. Bilden 
förändras oftast vid varje besök eftersom den visar det tillstånd som finns för stunden. På 
detta sätt kan Bosse ge förslag på hur de kan förbättra sina liv, vad det är viktigt att tänka 
på och berätta i största allmänhet vad medhjälparna och änglarna säger till honom. Den här 
metoden är han relativt säker på att han är ensam om i Sverige, även om det finns många 
som kan se färger på en individ, så kallade chakrafärger, vilka även de berättar i vilket 
tillstånd en människa är.95 Bosse menar sig även ha förmågan att med lätthet se vilka 
tidigare liv en människa har levt.  
 
Kerstin och Bosse påpekar det viktiga i att hantera den förmåga de fått på ett värdigt sätt 
då den kan försvinna om den missbrukas. Med anledning av detta tar de endast emot ett 
fåtal människor i veckan, så att de är säkra på att de inte är trötta och oengagerade. Kerstin 
pratar även om hur viktigt det är att de inte gör detta för pengar och berättar att hon 
känner till flera som har förlorat sin förmåga tack vare att de har blivit giriga. I Kerstin och 
Bosses eget fall tar de relativt mycket betalt för ett besök eftersom de endast orkar med ett 
fåtal kunder i veckan. Betalningen för den mediala rådgivningen blir även ett sätt att 
förhindra att människor ska komma tillbaka hela tiden. Kerstin och Bosse menar att deras 
uppgift är att se till så att de som kommer ska kunna arbeta vidare själva utifrån det Bosse 
och Kerstin har sagt och på så sätt få ett bättre liv.   
 
När jag frågar Kerstin och Bosse om vad det egentligen är vi har runt omkring oss, som de 
kallar för medhjälpare, vägvisare och änglar, förklarar de det med att en vägvisare eller en 
medhjälpare är ex en sådan som Michailov Romanov. Han ser till så att, i det här fallet 
Bosse, ska gå den rätta vägen genom livet, då det alltid finns en utstakad väg för varje 
människa. Bosse hade valt att arbeta med något som han egentligen inte var menad till, och 
trots att han flera gånger fått påminnelser om det, behövde hans vägvisare visa sig på riktigt 
så att Bosse skulle förstå. I vanliga fall, menar både Bosse och Kerstin, är det inte ofta 
dessa visar sig även om de hela tiden försöker hjälpa till så att valen vi gör i livet blir de 
rätta. Det finns även skyddsänglar som ser till så att vi människor inte ska hamna allt för fel 
i livet. Dessa förmedlar sig enligt Kerstin och Bosse via drömmar och meditation. 
Vägvisarna och medhjälparna är sådana som inte längre inkarnerar på jorden och de har på 
så sätt en otrolig kunskap. Skyddsänglarna har inte kommit lika långt enligt Bosse, men han 
påpekar ändå att det inte spelar någon roll vem han har kontakt med, eftersom de alla kan 
ge bra och kloka svar. Våra skyddsänglar kan vara någon som vi har känt i ett tidigare liv 
eller någon som vi har känt i det här livet, men som nu är död.  

                                                 
95 Se bilaga på teckning 
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Kerstin beskriver hierarkier inom den mediala världen såsom plättar eller olika öar av 
utveckling och att alla människor är lika mycket värda men att vissa har kommit längre i sin 
utveckling. Bosse menar att det inte finns något mellanting, antingen så får man en kontakt 
med den mediala världen eller så får man det inte. Deras egen förmåga innefattar inte 
kunskapen om det otäcka i livet, det vill säga, de får aldrig in om den de hjälper kommer att 
dö i en bilolycka på vägen hem, eller om hon eller han har någon hemsk sjukdom. 
Anledningen till att de slipper se sådant menar de är att de har sagt ifrån om detta. Genom 
att vara bestämd mot sina vägvisare och skyddsänglar och ställa krav på vad som sägs, så 
slipper de allt som är otäckt, menar Kerstin och Bosse.  
 
Att bli reinkarnerad är för Kerstin och Bosse något helt naturligt. Enligt dem så föds en 
individ om och om igen för att i varje liv öva och lära sig något som den i detta liv inte 
klarar av. Lyckas människan klara av det svåra som den ställs inför, så får den komma 
vidare för att hela tiden utvecklas och lära sig mer. Klarar människan inte av det återföds 
hon igen för att på nytt försöka lära sig samma sak. Själva anser både Kerstin och Bosse att 
de har många liv kvar att leva. Kerstin berättar att den enda som egentligen har fått lära sig 
allt under ett liv är Jesus vilken hon inte kan jämföra sig med, även om hon har kommit en 
bit på väg.  
 

Även om vi har tagit lite kontakt så här och får kontakt så är vi ju långt ifrån 
färdiga och det tycker jag känns, jag har haft så här att åååh, jag vill inte vara här 
nere och det har ju yttrats i många kroppsliga symptom, att man har ont och 
måste jag va mer i den här trånga kroppen? Ja, det måste jag, det är min lärdom, 
att lyda lite va. (Kerstin)  

 
Tron på det mediala verkar för Bosse inte vara synonymt med att tro på Gud, även om han 
som tonåring var troende. Emellertid förändrades detta när han blev medial eftersom han 
då insåg att religion är ett sätt att förklara för människor vad de egentligen redan vet. Han 
menar att det inte behövs några religioner och att det bara är en sak som människor har 
hittat på för att skapa maktstrukturer. Han vill därför inte kalla sig själv för religiös. Det 
finns visserligen en Gud enligt den esoteriska kunskapen menar Bosse, som har hand om 
jordklotet och planeterna runt omkring. ”Och det är ju det närmaste Gud som man kan säga, den 
själen som har hand om oss. För hela jordklotet är ju en själ liksom, som ynglar av små själar till växter 
och djur och till oss, på ytan sådär.” (Bosse) Kerstin i sin tur har alltid trott på Jesus och varit 
intresserad av religion, men hon har aldrig varit engagerad i någon kyrka. För henne blev 
det extra starkt när hon blev medveten om den andliga världen eftersom hon då insåg att 
kärleken finns överallt och att det är den som är kraften.  

KKiicckkii  
 
Kicki är 45 år och lever tillsammans med sin man och sina två barn i en mindre ort i 
mellersta Sverige. Hon arbetar just nu med att skriva en bok om sina upplevelser som 
medial samtidigt som hon tar emot människor för healingbehandlingar och kanalisering i 
ett mindre hus på familjens tomt. När vi träffas för intervjun hemma hos henne i det 
mindre huset, slås jag av att hon ser oerhört snäll och lugn ut, och detta förstärks när hon 
börjar prata, även om jag samtidigt känner att hon har en stark integritet.  
 
Hon börjar berätta om hennes brokiga ungdomstid, hur hon växte upp i Norrland, hade 
många problem och kände sig oerhört trasig som person. Detta ledde till att hon som 18-
åring flyttade till England för att jobba på sjukhus. Under denna tid träffade hon människor 
från världens alla hörn som höll på med yoga och astrologi. När hon efter några år flyttade 
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till Stockholm där hon läste andlig utveckling mådde hon oerhört dåligt. Hon hade en 
tarmsjukdom som inte ville läka genom vanliga mediciner och hon började därför testa det 
mesta inom alternativ läkekonst som homeopati, zonterapi, fasta, örtmediciner och 
hälsohem. På hälsohemmet fick hon kontakt med många olika människor och deras mer 
andliga tankar vilka gjorde att hon började läka sig själv och leva som vegan. Efter fem år i 
Stockholm flyttade hon till Umeå för att läsa till textillärare och där fick hon kontakt med 
en kvinna som sysslade med healingbehandlingar. Kicki berättar att hon började gå på 
dessa behandlingar i ett halvårs tid för att bli av med sina rädslor, och vända ut och in på 
sig själv. Det som händer under en healingbehandling är enligt Kicki att den som håller i 
behandlingen kanaliserar ner det ljus som kommer från ”himlen”. Det vill säga att den som 
healar kallar ner en ljuskälla som hon eller han uppfattar finns ovanför, vilken går ner i 
deras kropp för att sedan bli den kraft som kan bota det sjuka hos den som får healing. På 
detta sätt, berättar Kicki, arbetade hon igenom sin kropps aura och olika chakran genom att 
lösa upp rädslor, blockeringar, hinder med hjälp av ljuset. Det var under denna behandling 
som hon själv öppnade upp för sin medialitet eller som hon säger ”/.../ jag öppnade upp till 
mitt högre seende, jag öppnade upp för att få kontakt med änglar, guider, ja, precis, ja det var då jag 
öppnade upp helt enkelt”. Hon lärde sig sedan under ett och ett halvt år att själv arbeta med 
healing. 
 
Som utbildad textillärare flyttade hon ner till en stad i närheten där hon bor nu. Enligt 
henne själv klev hon bara av tåget en tidig morgon och kände att det var där hon skulle bo, 
att det var den rätta platsen för henne att leva på. Hon fick snart jobb som lärare och 
träffade där sin man och fick i relativt snabb följd båda sina barn. Under denna period 
började hon även att ta emot människor för healingbehandling:  
 

/…/när jag ger healingbehandling så läser jag av kroppen då, mina händer 
plockar upp information från en annan människa då. Och jag får upp bilder, 
budskap, tankar, framtida möjligheter, blockeringar bakåt i tiden, tidigare liv kan 
vi plocka upp också. Jag arbetar som en kanal då, jag öppnar mig och så får 
ljuset flöda in, så står jag bara till universums förfogande och sprider ljus. 
(Kicki)  

 
Med andledning av att hon hade arbetat för mycket blev hon efter några år väldigt sjuk och 
kunde varken stå eller sitta. Under ett år var hon sjukskriven och fick mer eller mindre 
börja om från början med allt, lära sig gå och fungera normalt. Kicki berättar att tiden på 
sjukhuset gav henne insikt om att det fanns en högre mening med att hon hade blivit så 
sjuk, hon var tvungen att fokusera på färre saker i livet. Kicki minskade så småningom ner 
sitt arbete som lärare när hon hade blivit friskare tills hon vågade ta steget fullt ut och 
endast arbeta med andlig utveckling. Under denna period läste hon även mental träning på 
Skandinaviska ledarhögskolan och i dag håller hon kurser i andlig utveckling, healing, 
personlig vägledning. Hon är arbetar idag ute i näringslivet, där hon föreläser om 
stresshantering, mental träning och personlig utveckling.  
 
När vi kommer in på ämnet om hon hade den mediala förmågan redan som liten menar 
hon att alla människor föds öppna men att vi stänger igen när vi växer upp för att ha 
möjlighet att klara av vardagen. ”Eftersom vi kommer från en högre verklighet, från ljuset så är vi en 
del av universum det högsta tänkbara ljuset, Gud. Men sen så lägger vi lager omkring oss för att över 
huvud taget orientera oss, för att överleva och då stänger vi till vår intuition, vår medialitet”. Själv var 
hon i kontakt med det relativt tidigt, hade sanndrömmar, berättade för sina kompisar om 
hur Gud skickade meddelanden och att vi lever flera liv. När hon sedan började 
söndagsskolan fick hon höra att det inte kunde stämma eftersom vi endast lever ett liv och 
sedan hamnar i himlen eller i helvetet och hon började då stänga igen. Hennes föräldrar har 
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heller aldrig pratat om den andliga världen och det är endast hon av hennes syskon som 
tror på detta.  
 
Kicki tar 500 kr för två timmars kanalisering och 300 kr för en healingbehandling och 
menar att hon måste ta betalt för att kunna överleva eftersom det är det hon lever på. Hon 
berättar dock att det finns många som inte kan acceptera att någon tar betalt för något som 
inte anses vara ett riktigt arbete, men Kicki ser inte någon skillnad mellan en person som 
har fått i gåva att arbeta som veterinär eller en som har gåvan att hjälpa människor medialt. 
I hennes eget fall ser hon alltid till att ge mer till dem som kommer än det de får betala. 
Hon berättar att människor som är hos henne känner inom sig att det hon säger är sant 
eftersom vi egentligen har alla svar i vårt inre, men att det självklart finns de som inte är 
ärliga och arbetar med liknande saker. Kicki menar även att allt en människa gör slår 
tillbaka, så om hon skulle ljuga och bluffa eller göra en annan människa medvetet illa, så 
skulle hon bara få tillbaka det på ett eller annat sätt.  
 
Eftersom många människor är väldigt skeptiska till det hon håller på med är hon relativt 
försiktig med vem hon pratar med. När hon sätter ut annonser i tidningen om att hon har 
en kurs skriver hon exempelvis aldrig ut sitt namn, eftersom hon är rädd att de kunder hon 
har i näringslivet ska ta illa vid sig. Hon berättar att hon alltid svarar ärligt om någon skulle 
fråga henne, men att hon inte direkt basunerar ut att hon är medial. Hon vill heller inte 
försöka övertala någon att tro på henne eftersom det hon berättar är hennes sanning, och 
att alla själv måste välja om de ska tro på det eller inte. En dag kommer alla enligt henne att 
förstå hur universum är uppbyggt, men det kanske inte sker i detta livet ”Alla kommer att 
vakna, förr eller senare, det kommer bara att ta olika lång tid.”. En annan oro Kicki hade förr var 
att hon var rädd för vad människor skulle tänka om henne om hon berättade att hon hade 
alla dessa ”gåvor”, eftersom hon trodde att alla skulle tro att hon var perfekt i alla 
sammanhang. På grund av detta levde hon länge ett dubbelliv enligt henne själv, där hon 
var lärare på dagen och sedan åkte hem och kanaliserade. Detta gick inte i längden menar 
hon, utan hon bestämde sig då för att berätta om någon frågade, men ändå vara lite 
försiktig. 
 
Kicki berättar mycket om änglar och andliga guider när vi träffas vilket enligt henne är 
ungefär samma sak. De är båda Guds medarbetare men skillnaden ligger i att de har olika 
uppgifter. Anledningen till att de finns är att vi som människor inte skulle klara av att ha en 
direkt kontakt med Gud eftersom det är ett så starkt ljus och vi skulle ”förintas”. Istället 
finns det, berättar hon, änglar och guider som är mellanhänder mellan människa och Gud, 
vilka människan kan samarbeta med för att få budskap, vägledning, inspiration och tröst.  
 

Du har åtminstone en skyddsängel omkring dig och den kan du ju ta och 
samarbeta med precis när du vill, men de tränger sig aldrig på, aldrig, aldrig, för 
du har en fri vilja och det är upp till dig om du vill använda dig, positivt eller 
negativt, så du måste själv bjuda in den här ängeln för att börja samarbeta/…/. 
(Kicki) 

 
Hon berättar även att vi kan byta och ha olika skyddsänglar beroende på i vilket skeende vi 
är i livet och att de finns till för att tillgodose våra behov. När det gäller guider så finns de 
till för att undervisa, vägleda och hjälpa till i exempelvis yrkeslivet. Även dessa kan bytas ut, 
men det är olika beroende på i vilken utsträckning individen behöver det och vilket mål 
som finns, både när det gäller det vanliga livet och i kontakten med andevärlden. Det varje 
människa ska göra om hon eller han vill ha kontakt med sina guider och änglar är att 
meditera mycket med guidade meditationer menar Kicki, ”/…/inte bara sitta och tjata ett 
mantra, då kan man hålla på i evigheter/…/”. Dessa guidade meditationer kan hon själv utföra 
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på sina kurser, eller så finns det färdiginspelade CD skivor som det bara är att följa. Hon 
vill ändå påpeka att det viktigaste är att alla människor ska följa och göra det de själva anser 
vara rätt för dem, eftersom alla svar finns inom en. Därför ska det inte vara nödvändigt att 
lyssna på vad någon annan säger är bra, utan man ska bara känna in vad som är rätt för dig 
och följa det, menar hon.  
 
När det gäller relationen till Gud kommer Kicki ofta in på att allt och alla egentligen själva 
är Gud, men att detta är svårt för många att förstå eftersom vi i den västerländska kulturen 
har fått lära oss att Gud är någonting som finns utanför oss och den enda länken som finns 
mellan människan och Gud är prästerna. Kicki menar istället att vi ska tänka på att allt 
finns i oss och runt omkring oss: 
 

Änglar och guider är ju runt omkring oss hela tiden och ju mer du öppnar upp 
dig själv, desto mer kommer du i kontakt med ditt eget Kristusmedvetande, 
med ditt gudomliga jag, din själsessens. Och i själen finns ju alla svar, eftersom 
själen är ett med Gud, alltså är vi Gud, men det här kan inte folk ta in, utan då 
blir det för mycket, så att ju mer du öppnar upp och ju mer du aktiverar din 
själsenergi så får du ju fram visdomen ur dig själv. (Kicki) 

 
Med anledning av att människor nu måste börja förstå att de är ett med Gud, att det är vi 
själva som skapar och att vi är våra egna skapare, menar Kicki, är det oerhört ”turbulent” 
på jorden just nu. Det är jordbävningar och kriser eftersom kriser gör så att människan 
börjar söka en högre väg för att hitta sig själva. På detta sätt kommer vi som människor att 
förstå att vi hör samman med Gud, ”Så vi behöver Gud, men Gud behöver även oss va”.  
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IINNTTEERRVVJJUU  OOCCHH  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSSRREESSUULLTTAATT  
 
Resultatkapitlet beskriver på vilket sätt den grupp som intervjupersonerna ingår i har 
uppstått samt hur den fungerar och vilka som är med. Sedan kommer en längre 
presentation av intervjupersonerna där deras livshistoria i stort berättas för att sedan övergå 
i en djupare redovisning av deras svar under valda teman. Dessa teman kommer sedan att 
diskuteras i analysdelen utifrån den teori och bakgrund vilken behandlar normalitet, social 
interaktion, habitus etcetera. Sju personer har intervjuats, men då tre av dem är 
nyckelinformanter kommer de inte att tas upp mer än som vissa exempel i min redovisning.  
  
GGRRUUPPPPEENN  
 
Under några år har Elisabeth haft en önskan om att hon med flera skulle ha en grupp där 
de kunde diskutera den mediala världen, ha seanser, hjälpa speciellt inbjudna mm. Varför 
hon ville ha en sådan grupp vet hon inte riktigt säkert, men hon berättar att hon för två år 
sedan ungefär fick det bekräftat. Under en seans ”berättade” några änglar att det skulle 
skapas en grupp, där hon skulle vara en del, som på ett eller annat sätt skulle hjälpa 
människor på jorden.  
 
Elisabeth är den intervjuperson jag först kom i kontakt med och det är utifrån henne jag 
har fått tag i de andra. Genom min undersökning blev det naturligt för Elisabeth att samla 
ihop de jag skulle intervjua till olika träffar, för att de skulle få lära känna mig och samtidigt 
starta den grupp som Elisabeth länge väntat på. Under hösten -02 har jag därför haft 
tillfälle att förutom under mina enskilda intervjuer fått träffa alla intervjupersoner, samt tre 
andra personer som har kommit med i gruppen efterhand. Dessa möten var från början 
ungefär var tredje vecka under några timmar hemma hos Lotta, då hon är den enda som 
inte har småbarn. De sker på eftermiddagen/kvällen, men har nu under våren -03 utökats 
och ligger lite tätare.  
 
Under mötet sitter de runt Lottas köksbord. Taklampan är släckt och endast ett värmeljus 
lyser upp. Lotta älskar att baka och har oftast plockat fram massor av kakor och bullar som 
äts till antingen te eller kaffe. De första träffarna blev det mycket fika, skvaller och prat om 
allt i största allmänhet även om det diskuterades lite kring ämnet medialitet. När gruppen 
hade lärt känna varandra lite bättre ansåg Elisabeth att det var dags att ta tag i det ordenligt 
och under de senaste träffarna har det varit mycket tid för seans, där alla har haft möjlighet 
att fråga om något speciellt. Under en träff har det också varit ett speciellt tema där 
gruppen har gått igenom vilka tidigare liv alla har haft. Rent utseendemässigt skulle det inte 
gå att gissa sig till att de personer som finns med i gruppen är mediala, utifrån den bild som 
finns om spåtanter och häxor. De klär sig alla i vanliga byxor och tröjor och de är oftast 
osminkade och har inga utmärkande smycken eller andra attribut som skulle kunna visa att 
de är mediala.  
 
Under seansen börjar alla med att sitta och hålla varandra i händerna och blunda. Det är 
enligt Elisabeth inte nödvändigt att blunda och hålla i varandra, men det är ett sätt att göra 
det lättare att koncentrera sig. När alla har tystnat och blundar börjar de försöka få in 
bilder, ord, röster eller andra tecken på den frågan som har ställts och efter ett tag öppnar 
de ögonen och börjar berätta vad de har sett och fått in. Det är oftast Elisabeth som leder 
seanserna eftersom hon är den som är mest van, men det finns de i gruppen som kan lika 
mycket, så anledningen till att hon tar initiativet är inte att hon är den som är mest kunnig. 
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Dessa seanser kan pågå i några minuter eller i en timme och avbryts ofta genom att de 
kommer in på något i det vardagliga livet. Det finns ändå, trots de många avbrotten, alltid 
tillfälle för alla i gruppen att ställa personliga frågor och sedan få vägledning av de andra. 
Det kändes lite speciellt i början av min vistelse med gruppen eftersom jag aldrig har testat 
seanser. Jag var därför lite fundersam på vad jag skulle tycka om det. Jag fick det då 
beskrivet för mig att det bara var att sitta och koppla av och istället för att tänka på något 
speciellt endast låta huvudet och mina sinnen vara öppna för de intryck som kom. Det var 
inte speciellt lätt de första gångerna jag testade detta, men jag har märkt att det går lättare 
och lättare att försöka få in bilder i huvudet, även om jag inte på långa vägar kan få in så 
mycket som de andra i gruppen. Det är svårt att förklara vad det egentligen är som händer 
under en seans. Den närmaste förklarning medlemmarna i gruppen ger mig är att de får in 
information i huvudet med det som de har frågat om, ungefär som en tanke eller en 
minnesbild. 
 
Förutom de fyra medlemmar i gruppen som jag intervjuat enskilt under en och en halv 
timme är även Lottas 17- åriga dotter Jenny, Elisabeths klasskompis Ulrika 26 år och Leif 
28 år med i gruppen. Dessa tre är med relativt regelbundet och har inte intervjuats enskilt. 
Den information jag har från dessa har uppstått genom min deltagande observation. Enligt 
Elisabeth kommer gruppen att utvecklas till att ha mer seriösa träffar där människor med 
olika problem kan bli inbjudna, men än så länge behöver de som är med i gruppen lära 
känna varandra och bygga upp en trygghet, vilket är viktigt om de ska kunna arbeta på 
bästa sätt.  
 
Den känsla jag möts av i gruppen är att det går att prata om precis vad som helst och ingen 
fråga är för dum för att ställas. Stämningen är oftast väldigt god, även om det märks när 
någon har det jobbigt eller är trött, precis som i vilken samling av människor som helst. Det 
skrattas och skämtas mycket kring själva ämnet och det märks att de som är där tycker att 
det är roligt och givande. De flesta har även uttryckt en glädje över att de själva kan få och 
inte bara ge hela tiden, att de kan få stöd för det de ser, då även de andra i gruppen ser 
samma sak.  
 
IINNTTEERRVVJJUUPPEERRSSOONNEERRNNAA  
 
Jag har nu beskrivit den grupp som mina enskilda intervjupersoner ingår i, men för att få en 
djupare bild av de enskilda individerna kommer jag här att ta upp var och en för sig och i 
kortet beskriva deras liv från barndom till nutid i relation till deras medialitet. För att 
underlätta läsandet av deras berättelser har jag valt att beskriva medialitet och den andliga 
världen med ordet Det. Detta ord får innefatta tron på kontakten med döda, andar, änglar, 
att se framåt eller bakåt i tiden.   

EElliissaabbeetthh  
 
Elisabeth är 35 år, uppväxt på Gotland i en familj med två helsyskon, två halvsyskon och 
en ingift syster genom hennes mammas omgifte. Under sin uppväxt drömde hon om att bli 
bonde, så att hon hela tiden skulle få vara nära naturen, men när hon skulle välja 
gymnasium var hon osäker på vad hon egentligen ville och valde därför konsumtionslinjen. 
Efter gymnasiet jobbade hon ett par år med lite av varje, exempelvis i ett stall, som diskare 
och städare. Hon arbetade även som barnskötare och gick efter ett tag 
barnskötarutbildningen. Efter att ha jobbat några år och fött två barn, kom hon tillslut på 
att hon ville göra det hon själv tyckte var roligast. Hon bestämde sig då för att gå en 
trädgårdsutbildning och en floristutbildning. När hon väl skulle börja utbildningen blev 
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hon med barn igen, men hon har nu genomfört trädgårdsutbildningen och blir till 
sommaren färdig florist. 
 
Nu bor Elisabeth, hennes man och barn i ett hus i ett mindre samhälle, men Elisabeth har 
precis hittat sitt drömhus i samma trakt, och de kommer troligtvis att flytta dit inom kort. 
Anledningen till att det nya huset är så viktigt är att hon där kommer att få förverkliga sin 
dröm, att odla örter, hjälpa människor och ha föredrag med inbjudna gäster som berättar 
och samtalar om den mediala världen. 
 
Under hennes uppväxt har båda hennes föräldrar varit öppna med att det finns en annan 
värld som många inte ser. Elisabeths mamma är synsk och hennes pappa tror på Det och 
har haft kontakt med sin döda mamma, men han vill inte gärna prata om det. På frågan om 
hennes mor och farföräldrar också var synska vet hon inte riktigt, men hon anar att hennes 
farmor var det eftersom hon har kontakt med henne idag. När det gäller hennes syskons 
tro på det mediala menar Elisabeth att de alltid har haft Det som något naturligt inom 
familjen även om de som barn inte pratade så mycket om det med varandra. Som vuxen vet 
hon att de flesta av syskonen har Det mer eller mindre, beroende på hur mycket de har 
tagit för sig av det. Men hon vet även att hennes äldre syster inte vill höra när Elisabeth 
berättar vad hon har upplevt eftersom hon tycker att det är otäckt, även om hon tror på 
Det.  
 
Av Elisabeths tre barn, varav två går i skolan och en på dagis, vet hon bara säkert att 
hennes äldste son är synsk. Detta märkte hon tydligt när han var mindre då h men an 
kunde berätta att det var människor runt omkring honom, som ingen annan kunde se. Han 
reagerade även på samma sätt som Elisabeth när det var någon i huset som inte var 
”levande”. Hennes yngsta barn kan ha en viss medial förmåga enligt Elisabeth. Hon kunde 
själv se när dottern fick följa med på seanser som mycket liten, att hon följde änglar och 
andar med ögonen. Elisabeths man har varit relativt skeptiskt till den mediala världen enligt 
Elisabeth, men har på senare år ändå tagit till sig en del av det hon berättat. Elisabeth tror 
även att han kommer att bli mer öppen för Det, men att han inte riktigt är mogen för det 
än.  
 
Bekräftelsen på att hon själv var synsk fick hon när hon besökte Kerstin och Bosse för ett 
antal år sedan. Även om hon som liten hade upplevt saker och ting som inte andra kunde 
se, så hade hon som vuxen förträngt detta. Anledningen var enligt henne själv och Kerstin 
och Bosse att hon som tonåring var tvungen att stå med båda fötterna på jorden då hennes 
föräldrar skilde sig, och att hon därför stängde dörren för det mediala. För att sedan träna 
upp den förmåga som hon hade förträngt började hon lite med tarotkort och efter ett tag 
började hon se bilder om det som skulle hända, hon såg änglar och i början även döda 
människor som sökte upp henne för att hon skulle hjälpa dem med att komma vidare till 
andra sidan. Hon vill inte gärna benämna sig själv på ett speciellt sätt, men kommer ändå 
fram till att hon kanske är en hjälpare. Just nu anser hon sig inte ha tid att hjälpa andra då 
hon själv studerar och har småbarn, men hon vet att hon kommer att arbeta med det mer 
när barnen blir äldre och hon har hittat sitt drömhus där hennes verksamhet kommer att 
vara. Just nu är hon därför väldigt tyst med det hon kan, eftersom hon relativt nyligen 
flyttat till det samhället där hon bor och på så sätt gärna vill bli accepterad som hon är och 
då hon också är rädd att barnen ska råka illa ut om det börjar pratas om henne. Om hon 
ändå väljer att spå någon eller hjälpa någon att få kontakt, vill hon att det ska vara bestämt i 
förväg så att änglarna och andarna vet när de ska komma. Är förutsättningarna bra så 
kommer även hennes kontakt att bli bra. Hon menar annars att hon är trött på att folk 
frågar henne lite titt som tätt, eftersom hon inte är säker på att det hon då säger stämmer. 
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Visserligen säger hon att även om förutsättningarna är rätt kan det hon säger vara fel, och 
att de hon spår, inte får tro till hundra procent att det som sägs är det som kommer att 
hända. De som kommer till henne måste ha inställningen att det hon säger troligtvis 
kommer att hända, men det kan ta år och det är inget som ska styra personens liv.  
 
När det gäller hjälpmedel föredrar hon att bara använda sig själv när hon ska få kontakt 
eftersom hon menar att det då känns mer verkligt. Visserligen använde hon sig av vissa 
hjälpmedel så som kort och stenar i början, och till viss del använder hon runstenar när 
hon ska spå sig själv, men hon menar ändå att det inte blir på riktigt, utan att hon öppnar 
sig mer om hon endast använder sig själv i kontakten med änglar och andar.  
 
Relationen till de andra intervjupersonerna har till största delen skett via hennes barn då de 
har träffats i daggrupper, på dagis eller via skolan och på så sätt lärt känna varandra. Det är 
endast Lotta som hon har tagit kontakt med på senare tid då hon ville att hon skulle vara 
med i den grupp som Elisabeth länge har velat ha. Varför hon vill ha en grupp där hon och 
fler som henne träffas och har seanser och hjälper människor vet hon inte riktigt, men hon 
har länge känt att hon skulle göra detta. Visserligen tycker hon att det är kul att få träffa 
likasinnade och slippa att alltid vara den som får ge råd, men hon tror även att gruppen är 
en del i något stort som hon just nu inte kan förklara, och att min uppsats är en del i detta 
eftersom jag har drivit på dem lite och därför fått dem att äntligen sätta igång.  

SSaannnnaa  
 
Sanna är född och uppvuxen i ett samhälle i Norrland där hon bodde tills hon var 23 år  
och flyttade till det samhälle i mellersta Sverige där hon nu bor. Hon är 41 år, gift och har 
tre barn och arbetar som personlig assistent på en mellanstadieskola i det samhälle där de 
andra i gruppen bor. Hon är uppvuxen som enda tjej i en syskonskara på fem, varav den 
ena brodern dog i en olycka 1977, hon har även för några år sedan fått reda på att hon har 
en halvbror. 
 
Det Sanna helst ville bli när hon växte upp var musiklärare, då hon alltid har haft ett 
intresse för sång och musik. Tyvärr kom hon inte in på den utbildningen och valde på 
grund av att hon kände sig skoltrött att läsa social linje. När hon var färdig säger hon att det 
inte fanns något jobb så hon tog därför första bästa utbildning enligt henne själv och läste 
till vårdbiträde. Det fanns även en dröm att bli hårfrisörska, men eftersom hon har eksem 
var detta omöjligt. Under några år arbetade hon som undersköterska, men efter en 
arbetsskada i nacken blev det omöjligt att komma tillbaka och hon började då arbetsträna 
på en skola i närheten av sitt hem. Efter ett tag fick hon reda på att det fanns en tjänst som 
personlig assistent på den skola i det samhälle där de andra bor och där har hon varit sedan 
1999.  
 
I Sannas fall har hennes mamma alltid varit öppen med att hon kan spå och det har alltid 
kommit hem människor för att bli spådda av henne. Sannas mormor har berättat för henne 
att mamman redan som tioåring började spå i kaffesump och att det kom hem väninnor till 
henne för att få veta om de skulle vinna på bingo etcetera. Hennes pappa har aldrig visat att 
han har brytt sig om mediala saker, Sanna tror därför inte att han själv kunde eller hade 
tron på Det. För Sanna själv och hennes bröder har däremot det mediala alltid varit något 
naturligt. De ville gärna att mamman skulle spå dem under tonåren när det gällde kärlekar 
med mera. Mamman ville helst inte spå sina barn då hon trodde att det kunde bli fel när de 
var så nära varandra, och hon vägrade ibland att berätta vad hon hade sett, eftersom hon 
inte ansåg att de skulle veta det. Av syskonen vet Sanna att hennes äldste bror kan hitta 
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vatten med en slags pinne och att han kan känna på sig saker. Han har även visat stort 
intresse när Sanna har diskuterat det som har hänt henne, men på grund av att Sanna blev 
mer eller mindre utnyttjad av en person i hennes närhet under en period, slutade hon helt 
att prata om Det. Hon berättar hur en person i hennes bekantskapskrets under en längre tid 
alltid ville bli spådd för att själv slippa ta ansvar för det som hände henne. Samtidigt tog en 
annan av hennes vänner livet av sig och Sanna upplevde att hon blev indragen i den mörka 
sidan av andevärlden som hon tidigare aldrig upplevt. Hur den mörka sidan visade sig var 
enligt henne att hon kände otäcka och starka krafter som drog i henne och som gjorde att 
hon hela tiden var rädd. Det blev för mycket för henne och det är först nu som hon tycker 
att Det börjar bli roligt och intressant igen, även om hon är rädd för den mörka sidan som 
finns samt att hon ska bli utnyttjad.  
 
När det gäller hennes barns mediala förmåga vet hon att hennes yngsta dotter tidigt såg och 
kände saker som hände runt omkring henne. Sanna berättar även att dottern flera gånger 
har sagt att hon har haft besök av Sannas mormor, som hon aldrig har träffat i verkliga 
livet. Detta berättade även Elisabeth under en av deras seanser, då Sannas mormor 
meddelade henne att hon ofta besökte deras hem och alltid såg till dem och att hon ofta 
pratade med hennes dotter. Sannas man är väldigt intresserad av det hon har berättat och är 
positiv till den mediala världen, men än så länge har han inte själv upplevt något enligt vad 
han berättat för Sanna.  
 
Sanna fick ganska tidigt vara med om mediala upplevelser även om hon inte själv förstod 
just då varför. Första gången var när hon var 16 år och hennes bror hade dött och hon 
vaknade ett halvår senare en natt av att gardinen började fladdra och hennes hår föll över 
ansiktet trots att fönstret var stängt. Det enda hon tänkte på då var att det var hennes döde 
bror. Hon har även några år efter detta fått besök mitt i natten av en gammal dam med ett 
mycket ålderdomligt utseende som visade sig vara hennes mormors mamma. Själva 
bekräftelsen på vem det var hon hade sett och att hon verkligen kunde se fick även hon 
hos Kerstin och Bosse då hon var där tillsammans med Elisabeth. De berättade då att 
Sanna och sju generationer tillbaka på hennes mammas sida alla hade förmågan att ta 
kontakt med det andliga, samt att hennes yngsta dotter var en reinkarnation av hennes 
mormors mammas syster. Ändå vill hon inte benämna sig själv på något speciellt sätt 
eftersom hon bara anser att hon är sig själv. Det hon kan sträcka sig till är att kalla sig för 
medial, då hon menar att det finns en kanal mellan det andliga och henne själv, men hon 
vill inte kalla sig för synsk.  
 
Som sagts tidigare blev Sanna utnyttjad när det gäller den mediala sidan under några år och 
hon säger sig därför vara hemlighetsfull med vad hon kan. De som vet om att hon har 
förmågan är ett fåtal vänner som själva är intresserade av den andliga världen, samt hennes 
familj. Sanna menar även att hon inte vill prata för mycket om Det eftersom hon är rädd 
för att hennes barn ska råka illa ut och att det ska bli för mycket prat om det i det samhälle 
där hon bor.  
 
Den förmåga Sanna har innefattar att hon kan få in en kanal från bland annat döda 
människor och änglar, samt bilder på sådant som har hänt eller ska hända. Då hon gör 
detta använder hon sig av ett litet porslinsfat som är det enda som är kvar från hennes 
mormors barndomshem. Detta hade hon med sig till Kerstin och Bosse, och de berättade 
då att hon skulle använda sig av fatet då hon ville ha kontakt med den andliga sidan. Enligt 
Sanna är fatet även så fullt av energier att varken Kerstin eller Bosse kunde hålla i det en 
längre stund, men själv känner hon det inte riktigt så, även om det är ett hjälpmedel när 
hon ska öppna upp. Annars när det gäller hjälpmedel är hon relativt kritisk. Hon har testat 
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kort, men anser att det inte ger speciellt mycket. Sanna menar att har man förmågan så har 
man, då ska man inte behöva läsa sig till den eller använda sig utav hjälpmedel.  
 
Sanna säger sig vara något delad i att vara medlem i en grupp som har som största mål att 
prata och använda sig av sin medialitet. På ett sätt menar hon att det är roligt och 
spännande, då hon tillsammans med de andra kan ta kontakt med det andliga och på så sätt 
få bekräftelse på att det finns en bra sida av det. Samtidigt är hon lite rädd för det, då hon 
inte vill uppleva det hemska som skedde för några år sedan. Sanna har sedan tidigare endast 
haft kontakt med Elisabeth och till viss del Maria. 

MMaarriiaa  
 
Maria är 33 år och växte upp i ett mindre samhälle i mellersta Sverige med sina föräldrar 
och en elva år äldre syster. Hon bor nu tillsammans med sina fyra barn och sin sambo på 
landet i det mindre samhälle där Elisabeth och Lotta bor. Under vår intervju sitter vi i 
köket tillsammans med hennes snart ettårige son. Maria har utbildat sig till undersköterska 
och barnskötare för att hon ville arbeta med människor eller djur, men också för att hon 
väldigt snart började längta efter barn. Just nu är hon mammaledig och har ingen fast 
anställning även om hon vikarierar lite emellanåt inom äldrevården. Hon tycker själv att det 
är skönt att inte vara fast på ett ställe, och trivs med att ha tillgång till flera arbetsplatser.  
 
Under Marias uppväxt har det inte diskuterats öppet om det finns en andlig värld eller inte. 
Ingen av hennes föräldrar eller någon av hennes mor och farföräldrar har pratat om Det 
som något naturligt, och Maria är ganska säker på att de inte tror på att Det finns. Det enda 
hon själv har berättat för sin mamma är att hon har träffat sin morfar genom Elisabeth, 
men hon säger samtidigt att mamman antagligen inte tror på det innan hon får uppleva det 
själv. Marias äldre syster är intresserad av den mediala världen men har aldrig upplevt något 
enligt Elisabeth, men hon är samtidigt lite rädd för Det och vågar inte riktigt testa det. Av 
Marias barn vet hon att den äldsta flickan försöker med healing då hon har sett Elisabeth 
göra det, men att hon inte tycker att hon lyckas. När det gäller de andra barnen vet hon inte 
så mycket vad de kan, men hon har en känsla av att hennes näst yngste son är medial, även 
om hon inte kan svara på varför hon tror det. Hennes sambo har upplevt saker men vill 
inte prata om det. Likväl vet Maria att han har sett och hört saker i det hus där de bodde 
förut och att han säkert kan mer än han vill berätta, men hon tror inte att han är riktigt 
mogen än för att ta steget fullt ut. Detta bekräftades även av Kerstin och Bosse när hon var 
och besökte dem. De berättade då att hennes sambo själv kommer att besöka dem och där 
öppna upp, men det kommer att ta ett tag eftersom han enligt dem inte är mogen än. 
 
Maria själv anser sig inte vara speciellt medial och menar att hon egentligen inte kan något 
om hon jämför sig med de andra i gruppen. På grund av detta vill hon heller inte benämna 
sig själv på något speciellt sätt. Hon har emellertid upplevt saker som hon inte riktigt kan 
förklara, och hon kan känna på sig om något är sant genom att hon börjar rysa. Maria tror 
och hoppas att hon ska lära sig mer, men hon säger samtidigt att hon är väldigt rädd för 
den andliga världen och så länge som hon är det, kommer hon inte att få uppleva så 
mycket. Hon tycker de träffar som Elisabeth samlar ihop till är bra eftersom det då finns 
tillfälle att lära sig mer, samt få bekräftelse på att det hon känner stämmer. Eftersom Maria 
inte känner sig så säker på vad hon kan, så är hon relativt tyst om Det även om hon säger 
att hon inte är rädd för att prata om det. De enda hon egentligen pratar om Det med är 
Elisabeth och sin sambos syster, som även hon är mycket intresserad av ämnet och har 
sanndrömmar.  
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Maria har en positiv inställning till olika hjälpmedel och tror att det kan vara en hjälp för att 
lättare få kontakt med andevärlden. Hon har själv endast provat stenar tillsammans med 
Elisabeth, men tyckte att det var svårt att tyda dem.  
 
När det gäller relationen till de i andra i gruppen är det egentligen bara Elisabeth hon 
känner väl. Henne lärde hon känna genom sina barn för tre år sedan ungefär och känner att 
hon har fått mycket hjälp av henne när det gäller den mediala sidan. Genom Elisabeth har 
hon träffat Sanna som hon känner ett starkt band till, även om hon inte känner henne så 
väl. Lotta och hennes dotter har hon vetat vilka de är, men det är först nu som hon har 
träffat dem lite mer. Gruppen som helhet tror hon är viktig då de som träffas där kan förstå 
varandra på ett sätt som gör att de får hjälp med att öppna sig mer. Det hon känner är att 
det är viktigt att gruppen inte blir för stor, eftersom det som kommer fram under träffarna 
oftast är mycket privat som inte ska komma ut bland allmänheten.  

LLoottttaa  
 
Lotta är född i en mindre stad i mellersta Sverige, men flyttade vid tre års ålder till sin 
mormor och morfar i det mindre samhälle där tre av de andra intervjupersonerna bor då 
hennes föräldrar skiljde sig. Hon är nu 50 år och bor kvar i samma hus där hon har vuxit 
upp, tillsammans med tre av sina sju barn. Tre av barnen har flyttat hemifrån och den 
fjärde dog redan som spädbarn. De fyra första barnen fick hon tillsammans med sin första 
man och de tre sista med en annan. Nu lever Lotta som ensamstående men har träffat en 
ny man som hon har ett särboförhållande med.  
 
Lotta berättar att den enda stora längtan hon har haft i livet har varit att skaffa barn, vilket 
hon även gjorde ganska tidigt. Valet att studera vidare efter grundskolan existerade inte 
berättar Lotta, utan hon började arbeta på Konsum direkt efter skolan. När hon väl blev 
gravid bestämde hon sig för att stanna hemma hos sina barn. Hon var tidigt nyfiken på att 
arbeta med keramik och det började hon med efter några år, senare började hon även med 
glaskonst som hon blivit mycket uppskattad för. Just nu är hon sjukskriven men säljer ändå 
keramik och glaskonst när hon orkar i sin egen butik hemma på gården.  
 
Den mediala världen är inget som hon har fått höra talas om hemifrån under sin uppväxt 
då ingen av hennes morföräldrar har pratat om Det. Hon tror likväl att hennes mormor 
visste och kunde mer än hon ville säga, men att hon inte ville prata om Det eftersom det på 
hennes tid inte var riktigt accepterat, men hon vet inte säkert. Av Lottas barn vet hon att 
hennes enda dotter är synsk, vilket hon upptäckte redan då hon var liten. Hon kan se bilder 
i huvudet och filmer på vad som ska hända och är på så sätt lik Elisabeth i sin förmåga. När 
det gäller de andra barnen vet hon inte riktigt hur mycket de kan, men hon vet att de healar 
sig själva och har förmågan att affirmera till sig saker som de vill ha, det vill säga att de kan 
önska vissa saker så som kläder, en cykel eller något annat som de vill ha hårt och be 
ängarna om hjälp så att de tillslut får det de vill ha.  
 
Lotta var själv med om en stark upplevelse för ca tio år sedan som gjorde att hon förstod 
att även hon hade en viss förmåga att ta in det andliga. Hon hade redan märkt på sin dotter 
att hon hade det, men själv hade Lotta inte reflekterat över vad hon kunde även om hon 
alltid hade varit intresserad av astrologi och horoskop. Den utlösande faktorn var att hon 
gick en kurs om inre harmoni hos Kicki där de fick öva healing på varandra. Det var under 
den övningen som hon fick kontakt med sin döde son, där han berättade att hon skulle 
börja arbeta med änglar på glas. Detta började hon med utan att egentligen veta något om 
hur man arbetar med glas. Efter detta började hon att be till änglar och hon kan få 
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information om vad som kommer att hända, även om det inte är något hon enligt henne 
själv kan styra. Detta gör att hon har svårt att säga att hon kan spå, eftersom den förmågan 
aldrig kommer när hon själv vill, utan mer inträder när som helst. Den benämning hon 
ändå har på sig själv är att hon är synsk och att hon tror på änglar och att hon är lite åt 
”häxhållet”.  
 
I avseendet om öppenhet mot andra när det gäller den mediala sidan har Lotta inget 
problem att berätta vad hon kan och vet. Hon berättade för sina barn direkt att hon hade 
träffat deras döde bror och det är hon som har lärt vidare till sina barn hur man kan heala 
sig själv och andra, samt hur det går till när man affirmerar. Lotta berättar att det inte är 
alldeles enkelt att prata om den andliga världen med alla, eftersom många är skeptiska till 
den. Hennes egna vänner har reagerat med att i vissa fall vara lite spydiga, då de menar att 
hon borde ha berättat för dem om att det kommer att börja regna med mera, samt att de 
kan bli besvärade när hon redan vet om saker som de inte har berättat för någon. Hon 
känner trots detta att hon inte har mött någon som varit elak mot henne när hon har 
berättat vad hon tror på och det känns inte som ett direkt problem. När det gäller barnen 
tror hon inte att de pratar med så många om vad de kan eller håller på med, speciellt gäller 
detta hennes söner.  
 
Lotta har testat på att använda stenar och läst många böcker som behandlar medialitet, 
andar och änglar. Hon tror på att det går att använda sig utav olika hjälpmedel så som 
runor, stenar och pendeln, men det ska ses som en hjälp på vägen och inte som något 
allvetande. 
  
RREELLAATTIIOONNEENN  GGRRUUPPPPEENN//SSAAMMHHÄÄLLLLEETT    
 
Att vara medlem i en grupp som tror på att det finns en andlig värld och ett liv bortom vårt 
normala synfält är inte alltid så lätt. Speciellt inte när grundstommen i gruppen bor i en 
liten by där det från början är svårt att bli accepterad om du inte är infödd och välkänd.  
 
Av mina intervjupersoner är det som jag tidigare nämnt Elisabeth som kallat samman 
gruppen och det är även hon som är den ledande under deras träffar. Hon är inflyttad i den 
lilla byn sedan några år och är fortfarande osäker på hur mycket hon kan berätta om sig 
själv för de andra byborna utan att bli ansedd som konstig eller som farlig. Detsamma gäller 
för Maria, som i och för sig inte anser att hon kan så mycket, men hon pratar inte om den 
andliga sidan med någon om hon inte vet att den också tror på det, om inte annat så för 
sina barns skull. Den enda som är öppen med vad hon kan och vad hon gör är Lotta, som i 
och för sig har levt i byn under hela sin uppväxt och är välkänd av de flesta. Hon menar 
ändå att det finns stora skillnader mellan henne och de andra, förutom Maria, då hon inte 
kan spå utan endast kan göra pendeln på folk som söker upp henne;  
 

/…/de som bor i byn och de som går på kurserna kan komma och fråga och 
sen vill de att man ska göra pendeln och fråga om det ska bli en pojke eller 
flicka när de är med barn om man kan säga så. För jag spår ju ingen, och det är 
klart att hade jag börjat med det, då hade säkert folk kunnat, utan det är mer, 
det är väldigt lite. (Lotta) 

 
Sanna som bor i ett samhälle utanför byn är väldigt noga med att inte berätta vad hon kan 
och gör för någon. Hon är därför ytterst noggrann med att inte komma de gånger gruppen 
har haft någon besökare från samma samhälle som hon själv, eftersom hon inte vill bli 
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förknippad med Det bland folk hon inte känner så väl. Däremot har hon inte något 
problem med om det kommer människor från något annat ställe och besöker gruppen. 
 
Gruppens struktur vilar på att de som är med till största delen själva får avgöra vad de vill 
prata om. De första mötena blev det automatiskt så att Elisabeth, som var den 
gemensamma nämnaren för alla, fick bestämma vad som skulle ske och vad det skulle övas 
på. Efter hand har alla framfört sina önskemål om vad som ska hända och träffarna har 
blivit mer strukturerade. Det behövdes även lite tid för medlemmarna att känna sig säkra i 
gruppen och att våga säga saker de upplevde. Anledningen är enligt exempelvis Maria att 
hon inte anser sig ha de kunskaper de andra har även om hon känner att hon utvecklas 
varje gång de träffas i gruppen. Här har jag märkt en skillnad från de första träffarna då hon 
var väldigt tyst, medan hon under de senaste mötena sett mycket och vågat berätta om det. 
Hon berättar visserligen att hon känner sig säkrare när hon får respons av andra och därför 
vågar lita mer på vad det är hon känner.  
 
Lotta, som under min enskilda intervju berättade att hon kunde se och uppfatta relativt 
mycket av den mediala världen även om hon inte ansåg sig kunna spå, verkar till skillnad 
från Maria bli mer osäker när hon träffar de andra i gruppen. Hon vågar inte lita lika 
mycket på sig själv, även om hon kan ge förslag på vad det är gruppen ska prata om. Även 
Lottas dotter Jenny som är med gruppen säger att hennes mamma blir mer tyst och osäker 
när hon träffar de andra och att hon inte vågar lita på sig själv, vilket hon gör när hon är 
ensam eller med andra icke- mediala människor. Det finns en skillnad i gruppen vilka som 
kan få fram mycket i sina syner och vilka som får fram vissa fragment. De som kan se och 
uppleva mycket är Elisabeth, Sanna och Lottas dotter Jenny och det är oftast de som får 
berätta mest och därför blir en viktig kärna. Det är ändå Elisabeth som fortfarande är den 
samlande och den som alltid måste vara med för att alla ska känna sig trygga i vad de gör, 
och det känns att det blir en stor osäkerhet när hon inte är med.   
 
Elisabeth själv vill inte säga att hon är den som kan mest även om hon tror att hon har fått 
den rollen eftersom hon har samlat ihop gruppen och att hon är den sammanhållande 
länken än så länge, men hon vill inte prata om någon slags hierarki. ”/…/det tror jag inte, fast 
det är ju som du säger, att jag har sammanfört människorna, men det betyder ju inte att jag är bäst i 
gruppen, utan det handlar ju bara om att jag är duktig på att sammanföra människor.” (Elisabeth) 
Hon tror visserligen att det lätt kan bli en viss hierarkibildning i grupper eftersom det alltid 
finns människor som vill visa att de kan mer än andra. Detta kan hända i alla grupper, även 
inom det mediala, men Elisabeth hoppas att det inte kommer att bli så i deras grupp 
eftersom det inte är något att sträva efter. Det kan visserligen vara så att de som har haft 
förmågan redan som små, vilket både Elisabeth, Sanna och Lottas dotter haft, kan känna 
sig mer trygga i situationen och är mer öppna. De har mer vana och litar därför på vad de 
ser och känner utan att tveka för mycket.  
 
Detta leder in på nästa kapitel som kommer att behandla på vilket sätt intervjupersonernas 
uppväxt och arv kan ha påverkat dem till att bli mediala. Är det så att arv och miljö har en 
stor del i vilka som blir mediala, eller är det upp till den enskilda människan hur mycket 
hon/han vågar lita på sina syner och känselintryck? 
  
DDEETT  MMEEDDIIAALLAA  AARRVVEETT    
 
Både Elisabeth och Sanna har haft kännedom om det mediala sedan födseln genom deras 
synska mammor, ”Ja, mamma hon har alltid, ja jag är ju uppfödd med att spå, ja mamma har ju alltid 
spått, så det var vardag hemma hos oss”. (Sanna). Trots detta har det dröjt innan de själva förstod 
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att även de hade förmågan. De har båda två haft upplevelser under sin barn och 
ungdomstid som har visat på att de möjligtvis redan då hade kontakt med den andliga 
sidan, men ingen av dem tänkte så mycket på det eller ville utforska det vidare. ”Och jag vet 
när jag var femton, sexton, varje gång jag var ensam då så kändes det läskigt, så det var ju någon som ville 
ha kontakt och jag visste ju det, så jag har ju hela tiden varit medveten om det, fast jag liksom inte öppnat 
det då.” (Elisabeth) Maria och Lotta vet själva inte hur mycket deras föräldrar känner till om 
den mediala världen eftersom de aldrig har pratat om Det, men båda har svårt att tänka sig 
att det är något föräldrarna skulle tro på. De har därför inte varit medvetna om Det under 
sin uppväxttid även om båda varit med om händelser som kan ses som mediala. Maria 
berättar om en händelse som hon upplevde som tonåring och som hon tror kan ha varit ett 
”spöke”.  
 

Vi stod vid en busshållplats och vi var ett par tjejer och sen, det kom en gubbe 
och gick, svart lång rock och svart hög hatt och vi trodde att det var någon som 
hade klätt ut sig typ då. Och man står ju där och stojar som man gör när man är 
tretton, fjorton år, att det var väl någon som skulle åka med bussen. Och så 
hoppade han ner i diket och hämtade upp en stor påk, och så kom bussen och 
då sprang han in i skogen på andra sidan och hade ett vrål som var skitäckligt 
och den gubben har andra sett, det var någon gång runt 80- talet om man säger. 
(Maria) 

 
Lotta har uppfattningen att hennes mormor som hon växte upp hos var synsk, men att hon 
inte ville prata om det. Hon tror att det har funnits i släkten innan henne själv och hennes 
dotter, även om hon inte kan bevisa något. I Sannas fall har hon fått bekräftat av Kerstin 
och Bosse att hennes yngsta dotter, hon själv och sju generationer bakåt på hennes 
mammas sida är och har varit mediala. Hon berättar även att hon många gånger pratade om 
detta med sin mormor och hon skulle därför gärna vilja träffa henne nu när hon är död för 
att se om det är som de trodde. Enligt Kerstin och Bosse kommer hon att få träffa sin 
mormor, men det kan dröja, så Sanna väntar och väntar. Än så länge har hon endast fått 
kontakt med sin mormor via Elisabeth, men kunde då inte se henne själv även om hon 
kände hennes närvaro. Sanna berättar även att hon ofta känner lukter som hon förknippar 
med hennes mormor hemma i sitt eget hem och tror att det är på det viset hennes mormor 
vill göra sig påmind.  
 
Frågan är om medialitet är ärftligt eller om det finns i alla människor, även om många inte 
är medvetna om det? Gruppen anser inte att medialitet är ärftligt i den bemärkelsen att en 
person ärver exempelvis blå ögon, men att föräldrarna ändå har en stor del i om det ska 
vara något naturligt och därför lättillgängligt. Istället ansåg de att alla människor på jorden 
har det här mer eller mindre, fast att många inte är medvetna om Det och därför inte 
öppnar upp. Maria menar att föräldrarnas uppfattning till andevärlden är en stor del i det 
hela, eftersom miljön som vi växer upp i alltid påverkar hur vi blir. 

 
Jag tror att alla kan, om man träffar rätt människor och törs öppna sig och 
kommer till ett visst stadium, så tror jag, det finns ju inga som är annorlunda 
egentligen, det finns ju vissa som har fått vissa gåvor tror jag, men det beror väl 
på hur mycket man öppnar sig tror jag. /…/Jag tror att det är ärftligt, fast det 
tror jag mycket är hur pass öppet det är hemma och märker man att mamma 
eller pappa kan så känner man kanske efter. Jag kan tänka mig också att en del 
som har det kanske inte tycker att barnen ska ha det om man säger så, så man 
förnekar och jobbar bort det och då kanske barnet förnekar det också, men det 
tror jag ju, att man blir öppen om föräldrarna är det. (Maria)  
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Av gruppmedlemmarnas barn har några visat tecken på att ha en viss medial förmåga och 
det kan kanske bero på att deras föräldrar är öppna med det. Den som skiljer sig från detta 
är Lottas dotter Jenny som visade klara tecken på att hon var synsk långt innan Lotta själv 
visste om sin egen förmåga, så i det fallet kan hennes uppväxt inte ha så mycket med 
förmågan att göra. Redan som mycket liten visade Jenny att hon såg saker i förväg så som 
vad hon skulle få i julklapp med mera. Men, berättar Lotta, när hon förstod att Jenny 
verkligen kunde se in i framtiden ville hon själv hela tiden få reda på saker. Jenny tröttnade 
på detta och stängde igen, men för några år sedan började hon öppna upp igen och hon 
kan nu se det som har hänt eller det som kommer hända som filmsekvenser i huvudet. 
Lotta anser att Jenny är mycket mer medial är vad hon själv är. Elisabeth säger sig ha svårt 
att veta om det är så att hennes yngsta är medial eftersom det var lättare att se det på 
hennes förstfödde då han var ensam. Hon tycker sig ändå ha sett tecken på att hennes 
dotter är det också och tror det kommer att visa sig så småningom. Sanna är relativt säker 
på att hennes yngsta dotter kan se och höra saker, men hon är fortfarande för liten för att 
hon ska prata så mycket om det även om hon har berättat om sina möten med Sannas 
mormor. Alla i gruppen är öppna med vad de kan och vad de gör för sina barn och några 
av de mindre barnen har varit med under träffarna även om de inte direkt sitter still och 
lyssnar. Det har varit intressant att se hur olika barnen reagerar när alla i gruppen sitter tysta 
med slutna ögon och har seanser. Marias näst yngste son verkade inte tycka om det och 
verkade lite rädd och fundersam på vad gruppen höll på med genom att han försökte få 
Maria att prata med honom istället för att vara tyst och blunda. Elisabeths dotter i sin tur 
kom en gång inspringande under en seans och ville fråga Elisabeth något, men när hon såg 
att alla satt och blundade smög hon försiktigt och tyst och väntade tills alla var klara och 
verkade tycka att det inte var något konstigt. Nu kan det vara så att hon har varit med om 
detta förut och därför är mer van än vad Marias son är, men det var intressant att se på 
deras reaktioner.  
 
Av intervjupersonernas män är det endast Sannas man som är mer eller mindre okritiskt 
inställd till den andliga världen även om han själv aldrig har upplevt något. Elisabeths man 
har länge varit motstridig till att det skulle finnas en medial värld eftersom hans pappa 
enligt Elisabeth alltid har varit emot alla typer av andlighet. Hans mamma däremot är 
synsk, men detta har hon aldrig berättat för någon fram till dess att Elisabeth frågade 
henne, och Elisabeths man har därför aldrig varit i kontakt med det tidigare. Elisabeth har 
märkt att hennes man har blivit mer öppen och hon vet att han delar det mesta som finns i 
hennes tro, men att det kommer att ta ett tag till innan han helhjärtat kan lita på det. ”Men 
för att tro helt och hållet så skulle han ju vilja uppleva något ordentligt då, men han är väl inte riktigt 
mogen än, (skratt).” (Elisabeth) Maria anser att hennes man vet och kan mycket mer än hon 
själv gör, men att han inte vill prata eller låtsas om det. Anledningen till att han inte vill 
prata om det vet hon egentligen inte, men hon tror att han kommer att öppna upp mer och 
mer, men att han inte riktig är mogen för det än. Hon har trots allt hört honom berätta om 
saker som han har sett i det hus de bodde i förut, men hon säger ändå att han inte verkade 
reagera så mycket på dem. ”Men då vaknade han av att jag satt upp i sängen och log mot 
honom/…/men sen så tittade han och då låg jag ju där, så det var ju någon annan som satt där och sen 
somnade han.” (Maria)  
 
När vi pratar om arv och miljö kontra den mediala förmågan ville jag få reda på hur 
gruppen egentligen uppfattade livet på jorden och om vi återföds hela tiden och då får med 
oss den förmåga som vi eventuellt har haft i ett tidigare liv? 
 
Alla i gruppen anser att en människa återföds om och om igen för att på så sätt lära sig 
saker som hon/han har varit dåliga på i ett tidigare liv, eller är dåliga på i det nuvarande 
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livet. Elisabeth tror även att de som har förmågan att se andevärlden i det här livet, 
antagligen har haft det i sina tidigare liv också, även om förmågan tas fram olika mycket i 
de olika liven. Sina egna liv i relation till det mediala beskriver hon så här:  
 

Ja, jag tror att jag har haft den i många liv, men sen att man har utvecklat den 
olika starkt i olika liv, ja, tex. så tror ju jag, eller vet ju jag att jag i ett tidigare liv 
har blivit bränd på bål som häxa då, (skratt) för jag är ju så fruktansvärt rädd för 
elden och jag känner att jag har stått där och blivit bränd och ja, jag tror att man 
har haft det många gånger/…/. (Elisabeth) 

 
De som jag intervjuat har alla samma uppfattning om hur vi påverkas genom vår 
uppväxtmiljö. Genom vår uppväxt formas vi till olika individer som har olika önskemål när 
det gäller exempelvis familj, arbete etcetera. Men frågan är om det finns något samband 
mellan medialitet och yrkesval, liksom det kan finnas tydliga tecken på att barn ofta väljer 
ett likartat yrke som sina föräldrar? Jag kommer nu att komma in på om medialitet, plus de 
sjukdomar som de i gruppen har haft, på något sätt påverkat deras yrkesval och titta på om 
det finns några samband mellan yrket, den mediala förmågan och sjukdomsbilden.  
  
IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  ((YYRRKKEESSVVAALL//MMEEDDIIAALLIITTEETT//SSJJUUKKDDOOMM))  
 
Valet av utbildning och arbete hos de i gruppen har varit relativt likartat. Ingen av dem är 
utbildad på universitet eller högskolenivå och alla utom Lotta har halkat in på omvårdande 
yrken så som barnskötare eller inom äldrevården även om det från början inte varit vad de 
hade tänkt sig. ”Sen var jag skoltrött så då ville jag bara ha ett jobb. Så då gick jag vårdbiträdeskurs 
efter gymnasiet då, jag gick ju social, det fanns ju inga jobb, så jag tog vad som fanns, så det bara blev så.” 
(Sanna) Ingen av de intervjuade var från början säker på vad de egentligen ville arbeta med 
som vuxen, men i Lottas fall kan tiden ha mycket att göra med att hon inte studerade 
vidare. 
 

Jaa, jag vet inte, när vi gick ur skolan så var det ju bara att åka till 
arbetsförmedlingen och jag och min kompis sa att vi ville jobba på Konsum 
och då fick vi jobb på Konsum. Men sen när jag fick barn så har jag varit 
hemma sen dess. Jag tyckte om att vara hemma med barnen, jag tyckte det var 
jättekul, nöjd med det. Jaja, jag vet inte, nä, det finns inget som har lockat så, 
något yrke eller nåt, oh, nä. (Lotta) 
 

Det enda Lotta tidigt kände att hon blev intresserad av var att dreja och efter några år 
hemma började hon att skapa sin egen keramik. Under hennes första riktiga mediala 
upplevelse förstod hon även att hon skulle arbeta med glaskonst med änglamotiv och glas 
med chakrafärger på.  

 
Ja chakraglasen, jag såg ju bara hur de skulle se ut, det var vanliga dricksglas 
med alla de här, det är ju rött, orange, gult, grönt, blått, lila och vitt och så här 
då, nästan som regnbågens färger var glasen./…/ängelglas har jag gjort väldigt 
många. Och det gick bara så fort! Jag hade aldrig målat glas, men så bara nu ska 
jag det! Och så inom bara två månader så hade jag dem uppe hos Christina 
Schollin i hennes butik, så det gick väldigt fort. (Lotta) 

 
Elisabeth som arbetat med diverse saker bestämde sig tillslut att hon skulle göra det hon 
verkligen tyckte om, och bara tänka på sig själv. Hon är snart färdig florist och har redan 
fått ett vikariat i en blomsteraffär. Elisabeth tror att det har funnits en mening med att hon 
inte har hittat alldeles rätt från början eftersom hon under alla de yrken hon prövat på har 
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fått träffa så många olika människor som gett henne en bra helhetsbild. Hon tror att alla 
människor hamnar där de behövs och ju fler yrken som provas på, desto mer erfarenhet 
och kunskap får en människa. I hennes eget fall anser hon att hon aldrig skulle kunna 
arbeta med att spå människor eller hjälpa dem medialt på något annat sätt, om hon inte 
hade varit på så många olika ställen och lärt känna så många olika människor. Varje ställe 
hon kommer till, och varje människa hon träffar innebär en kunskap som är viktigt för det 
fortsatta livet och nästa arbetsplats, enligt Elisabeth. Hennes floristyrke kommer endast, 
enligt henne själv, att vara under en kort tid eftersom hon snart ska sätta igång med det 
projekt hon länge velat ha. Detta projekt kräver att hon måste flytta och hon måste ha lite 
pengar för att starta upp det hela. Projektet handlar om att hon ska ha en gård där hon 
arbetar med örter och andevärlden för att hjälpa människor. Hennes gård ska vara en 
samlingspunkt där inbjudna gäster kan ha seminarium kring det mediala, kurser kan hållas 
om hur vi ska leva våra liv på bästa sätt och där hon kan spå och vara en kanal för att 
sprida andevärldens budskap.  
 
Sanna beskriver det som att hon alltid får en förvarning om var hon ska, även om hon just 
när insikten kommer, inte har en aning om hur, var eller när. Sin tjänst som personlig 
assistent har hon nu haft sedan 1999. En av anledningarna till att hon började arbeta inom 
skolan och inte fortsatte som undersköterska var att hon kände en dragning dit när hon var 
sjukskriven från sitt arbete på sjukhuset. 
 

Jättekonstigt, men hur det var så började jag arbetsträna där, jag gick dit själv 
och frågade om jag fick det, för jag ville ju jobba med människor, som jag alltid 
har gjort då. Sen kände jag, för jag var ju mycket hemma hos Elisabeth där hon 
bor att jag skulle dit, till hennes by då, men jag tänkte att vad ska jag göra här 
då? Ja och hur det var så sökte de en assistent dit julen -99 och då var jag där på 
anställningsintervju och då gick jag det. (Sanna) 

 
Maria som i likhet med Lotta alltid haft en längtan efter barn och därför inte prioriterat 
yrkeslivet, tycker det är skönt att få vara hemma så mycket som möjligt och endast ta lite 
vikariat inom äldrevården när det behövs. Hon har inte några större drömmar för 
framtiden även om hon gärna vill ha mycket djur så att hennes familj kan ha 
självhushållning så småningom. Maria tror även att hon kommer att hjälpa Elisabeth med 
hennes örter eftersom hon nu har fått kontakt med en gammal död kvinna. Denna kvinna 
visade sig vara expert på örter för länge sedan när hon levde och både Elisabeth och Maria 
känner att hon vill att de båda ska samarbeta för att återskapa de örtmediciner med mera, 
som hon hade kunskap om.  
 
När jag intervjuade mina nyckelinformanter Kerstin, Bosse och Kicki fick jag reda på att de 
alla var märkta av nuvarande och tidigare stressrelaterade sjukdomar som gjorde att de inte 
längre kunde arbeta som vanligt, samt att dessa sjukdomar gjort dem mer uppmärksamma 
på den andliga världen. Detta gäller även för Lotta och Sanna. Lotta är sjukskriven sedan 
länge på grund av värk och Sanna kan aldrig mer arbeta inom vården på grund av en 
arbetsskada i nacken, plus att hon nyligen fått en stor del av tjocktarmen bortopererad. 
Hennes magproblem har funnits under en längre tid och innan hon blev opererad kunde 
hon inte fungera riktigt normalt, men hon tror nu att hon kommer att bli bra även om det 
är påfrestande att leva utan tjocktarm. Varken Elisabeth eller Maria är eller har varit sjuka i 
någon större utsträckning, men Elisabeth berättar att hon har funderat över varför så 
många som är mediala är sjuka eller har varit det innan de upptäckte att de var exempelvis 
synska. Hon tror att sjukdom och andra svårigheter till viss del kan vara en väg in i det 
andliga för dem som inte har fått naturligt som barn. När hon frågade Kerstin under en av 
deras träffar varför inte hon har blivit sjuk om det nu har ett samband med att vara medial, 
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fick hon svaret att i Elisabeths generation så är människan starkare och har inte lika lätt för 
att gå in i väggen. Det är färre som är sjuka och många är starka och kan stå emot det svåra 
i livet. Elisabeth vet inte om hon helt accepterar den förklaringen då hon vet många i 
hennes ålder och yngre som har gått i väggen och blivit svårt sjuka. Hon tror istället att 
sjukdomar kan vara ett sätt för dem som inte stannar upp frivilligt. ”/…/då måste någonting 
hända, för att du ska öppna upp, du måste bli sjuk eller någonting, för att du ska börja tänka efter vad 
som är viktigt här i livet, och då kanske man öppnar sig.” (Elisabeth)  
 
Sanna som har vuxit upp med det mediala tror att hennes sjukdomar och perioden när hon 
blev utnyttjad hjälpte till att göra henne mer mottaglig och att det även var då hon på riktigt 
började fundera på vad hon egentligen skulle göra i sitt liv. 
 

Jag vet inte, men jag tror att det är när man är känslig och inte mår bra, då är 
man mer mottaglig. För under den tiden då var jag ju sjukskriven för nacken 
och så dog ju en kompis till mig, som tog livet av sig och det var ju just i den 
vevan som jag träffade Elisabeth och vi började prata om sånt här och det var 
lite obehagligt, så jag tror att man är lite mer mottaglig när man inte mår riktigt 
bra eller är sjuk eller någonting. Man är mer öppen tror jag. (Sanna) 

 
Vad har då deras sjukdomar för relation till yrkesval och på vilket sätt kan deras medialitet 
ha påverkat både sjukdom och yrkesbild? Det är svårt att avgöra om deras val av att inte 
direkt läsa vidare och av vårdande yrken är något som kan sägas ha en parallell med att de 
är mediala. Alla i gruppen har haft en önskan om att få arbeta med människor på ett eller 
annat sätt vilket även mina nyckelinformanter på senare tid har. Genom att de har dessa 
arbeten eller är sjukskrivna kan det underlätta att vara medial eftersom de lättare kan ta 
med sig den biten in i sina arbeten. Det hade kanske varit svårare för Bosse som hade sin 
egen firma, att ta fram den mediala biten om yrket krävde att de inte fick visa eller använda 
sin tro på något sätt. Att istället välja en inriktning som lättare kan sättas i samband med 
deras mediala tro utan att sticka ut, kan ha hjälpt mina intervjupersoner. Att ändå ha ett 
arbete som många anser ”normalt” och där ingen ifrågasätter deras tro om de väljer att 
prata om den eller vara tysta leder frågan vidare på vilket sätt gruppen vill berätta om sig 
själva och hur öppet de pratar om sina mediala förmågor. 
 
AANNNNOORRLLUUNNDDAASSKKAAPP  
 
Att vara ”normal” i vårt samhälle är något de flesta av oss strävar efter medvetet eller 
omedvetet. Vi vill inte vara annorlunda med rädsla för att bli utanför, utan passa in i vår 
omgivning så att vi känner att vi är en del av gemenskapen. Strävandet efter att vara som 
alla andra kan tyckas vara starkast när vi är yngre, men även i vuxenlivet kan det vara svårt 
att sticka ut och vara annorlunda med rädsla för vad som skulle kunna hända. 
 
De personer som finns med i gruppen skulle utan tvekan betecknas som vanliga och icke 
avvikande om någon såg dem eftersom ingen av dem klär sig i de attribut som allmänheten 
ofta tänker sig på exempelvis spåkvinnor. De pratar även ofta om vardagliga saker som 
vem som helst har en dialog om. Finns det då något som säger att de är annorlunda från 
dem som inte säger sig vara mediala? Eller är medlemmarna i gruppen som vem som helst 
du möter på gatan?  
 
Det finns en rädsla i gruppen att de på något sätt skulle kunna uppfattas som konstiga om 
de berättade vad de håller på med. Intervjupersonerna är därför utåt sett relativt tysta med 
sina förmågor och pratar inte gärna om Det med sina arbetskompisar eller vänner. 
Elisabeth säger att hon just nu är försiktig och att hon inte pratar med människor hon 
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känner inte är mogna för det. Anledningen är att hon är rädd för att hennes barn ska bli 
utsatta, eller att människorna i den by där hon bor inte ska acceptera henne som hon är. 
Hon säger att det är tillräckligt svårt att bli accepterad ändå som nyinflyttad, men att det 
kommer komma en tid när hon ska bli mer öppen, men det är just nu inte rätt tidpunkt. 
Sanna berättar om Det och vad hon har varit med om då den hon pratar med själv tar upp 
ämnet till diskussion. Anledningen till att hon annars inte berättar att hon kan spå är enligt 
henne själv att: ”/…/det är ju lite så, (skratt) man pratar ju inte om att man spår, det funkar ju inte 
så. Jag vet inte, alla har ju så mycket tid med det som de lever här och nu, så man har inte tid med sånt 
trams, det är tramsigt och ja, jag vet inte.” (Sanna) Hon är även mycket försiktig när det gäller 
hennes medverkan i gruppen vilket också tas upp under rubriken Gruppen/Samhället. 
Sanna vill inte bli förknippad med gruppen för någon som bor i samma samhälle som 
henne och hon väljer att i så fall inte komma till träffarna, hellre än att träffa någon hon 
tror kan sprida rykten om henne. Denna rädsla har gjort att gruppen nu noga ser till vem 
det är som kommer, så att alla som är med känner sig bekväma och har möjlighet att avstå 
ett möte. 
 
Maria anser att det inte är någon idé att diskutera fenomenet med andra som inte tror på 
Det. Hon vill inte övertala någon, eftersom den tro en individ har, inte går att ändra på 
enligt henne. Maria väljer istället att göra som Sanna, det vill säga hon pratar med dem hon 
vet tror på Det, eller som är öppna inför Det. Den som skiljer sig från de tre övriga är 
Lotta som inte säger sig vara rädd att prata om det hon tror på. Hon berättade direkt för 
sina barn när hon hade varit med om mötet med sin döde son och även för sina bekanta. 
Hon har stött på reaktioner från folk som inte har varit helt positiva, men hon anser att det 
har legat på en nivå som hon har kunnat hantera. ”Kunde du inte ha sagt att det skulle bli ösregn 
så att vi kunde ha dragit in den här volleybollturneringen du som vet allt i förväg./…/Aah, så enkelt är 
det inte tycker man.” (Lotta) 
 
Medlemmarna i gruppen, förutom Lotta, har en rädsla för att inte bli accepterade om de 
berättar vitt och brett om vad de håller på med och vad de tror på trots att de säger att alla 
människor har det här och att det är naturligt. Det intressanta är att det verkar finnas en 
viss norm även inom det mediala och detta kom fram när jag frågade mina intervjupersoner 
vad de ville kalla sig för.  
 
Sanna och Maria har svårt för att benämna sig själva och är relativt osäkra på vad de 
egentligen är. ”Nej jag kallar mig för ingenting, inte medium, medial vet jag inte, lite kanske, åt det 
hållet, men inte synsk.” (Sanna) Maria menar att hon och de andra i gruppen egentligen inte 
behöver benämnas på ett speciellt sätt eftersom alla ändå är sig själva i grund och botten. 
Elisabeth vill heller inte först kalla sig för något speciellt eftersom hon inte anser sig ha ett 
bra ord för det, men kommer ändå fram till att hon kanske är en hjälpare. Det är egentligen 
bara Lotta som direkt hittar ord på vad hon anser sig vara. 
 

Ja, jag säger ju att jag är synsk och att jag tror på änglar och att jag får 
meddelanden i förväg och vet mycket och så där, men hur jag beskriver mig 
själv, det är svårt. Jag är ingen sierska och ingen spåkärring, snarare åt häxhållet 
för de som vet vad det är, men då en snäll häxa, det brukar jag säga. (Lotta) 

 
Termen häxa är något som ofta kom upp direkt när intervjupersonerna skulle beskriva sig 
själva och de andra i gruppen, även om de snabbt efter svaret ändrade sig och sa att de 
skämtade. Jag frågade varför de inte ville stå för att de i första taget kallade sig för häxor. 
Maria som i viss mån är ambivalent inför ordet menade att anledningen för henne är att det 
låter elakt att vara en häxa, även om det egentligen är något fint. Elisabeth som även hon 
var snabb med att först kalla sig för häxa, men sedan tog tillbaka det, tror att det kan bero 
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på de yttre föreställningarna: ”/.../Jag tror att det handlar om, ja det här med New Age att det har 
blivit så stort och att man är häxa då, att spår man och så, då ska man kalla sig för häxa, fastän alla 
egentligen tycker att det är fånigt.” (Elisabeth)  
 
Personerna i gruppen vill inte gärna benämna sig på något speciellt sätt och framförallt inte 
som häxor, eftersom ordet förknippas med företeelser som de varken kan eller vill stå för. 
Det verkar även vara viktigt att inte sätta sig själv högt upp genom att säga att jag är si eller 
så, för detta är jag bra på, utan alla i gruppen är relativt återhållsamma med hur de 
benämner sig själva. Det finns även en rädsla i gruppen att inte bli accepterade som de är, 
även om de gärna berättar för människor som de känner kan ta det på rätt sätt. 
Anledningen är att de i första hand vill skydda sina familjer och att de vill bli accepterade 
som de är, utan för mycket förutfattade meningar. Men på vilket sätt skiljer de sig 
egentligen från vanliga troende kristna människor? Vad är det egentligen de tror på som är 
så kontroversiellt att det inte går att prata öppet om, utan att människor kan tro att de är 
konstiga? Jag kommer nu att ta upp hur intervjupersonerna ser på andevärlden, hur den är 
uppbyggd och vilka det är de egentligen samarbetar med under sina seanser. 
  
GGUUDDSSTTRROO,,  MMEEDDIIAALLIITTEETT  OOCCHH  AANNDDLLIIGGAA  VVÄÄSSEENN  
 
De tre nyckelinformanterna i undersökningen berättar om andliga vägvisare, guider, änglar 
etcetera. Dessa väsen verkar vara något som finns runt omkring oss för hjälp och 
vägledning genom livet även om vi normalt inte kan se eller uppfatta dem mer än som 
möjligtvis en känsla eller en bra tanke. Kicki och Kerstin är övertygade om att alla dessa 
väsen arbetar åt Gud, eller den kraft som finns och som är oerhört stark. Bosse tror inte på 
att det finns någon Gud, eftersom han anser att detta är något som människan hittat på för 
att förklara det som alla egentligen redan vet och att många endast har använt tron på Gud 
som ett maktmedel. Han var själv troende som barn, men ändrade uppfattning när han 
väckte upp sin mediala förmåga. Eftersom dessa tre i stora drag har hjälpt fram och 
bekräftat mina intervjupersoner i deras tro, är det intressant att se på vad de tror på, om det 
stämmer överens med Kerstin, Bosse och Kicki, eller om de har sin egen övertygelse.  
 
Lotta säger att hon arbetar mycket med att sända änglar, som skydd och som hjälp till sina 
barn eller vänner och att det går att be änglarna om vad som helst, eftersom de väldigt 
gärna hjälper till. Hon tycker i allmänhet att vi ber änglarna om hjälp alldeles för lite; 
”/…/för det sitter ju en massa änglar där uppe på molnen och dinglar med benen och bara vill hjälpa, och 
de skriker efter att få hjälpa och de tycker att vi är så dumma som irrar runt och försöker reda ut det här 
själva när de vill hjälpa till”.(Lotta) Det är även mycket viktigt, säger Lotta, att efter du har 
bett en ängel om hjälp måste du säga tack. Det behöver inte vara direkt eller högt, utan det 
kan vara inom dig som du sänder en tanke med tacksamhet för att de har hjälpt dig. Gör du 
inte detta kan änglarna enligt Lotta sluta att hjälpa till, eftersom det är oerhört viktigt att 
människan visar tacksamhet. Själv anser Lotta att hon har två följeslagare som har funnits 
med henne sedan födseln och en skyddsängel, även om hon tycker om Kickis förklaring att 
det finns änglar för varje ändamål i livet. Det finns även de som menar att hon har sin 
mormor med sig, även om hon inte dog förrän Lotta var i tioårsåldern och sen att hennes 
döde son alltid är med henne. Hon tror att det kan fyllas på med följeslagare och änglar 
under livet, samtidigt som vissa av dem kan försvinna då de har fyllt sin uppgift. När det 
gäller hennes döde son känner hon hela tiden hans närvaro på sin ena axel och hon tror att 
han kommer att vara med henne många år, tills hon klarar sig utan honom. Då kommer 
han enligt henne att återfödas troligtvis som ett barnbarn och hon får på så sätt träffa 
honom igen.  
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Sanna tar aldrig upp fenomenet änglar eller andliga vägvisare under vår intervju, men 
berättar under en av gruppens träffar att hon tror på att de finns. Hon förklarar sin egen 
förmåga med att det kommer in bilder eller röster i hennes huvud som kan vara någon död 
släkting till den hon spår. Maria tror inte att hon har någon speciell skyddsängel utan att alla 
har en skyddsängel beroende på vilket behov som finns, men hon vet annars inte hur hon 
ska benämna det som finns i andevärlden. ”Inte spöken, nä, jag vet inte, (paus) änglar tror jag, för 
spöken, ja vitt lakan, (skratt) det är ju inte, men änglar tror jag.” (Maria) För Elisabeth är det 
naturligt att prata om skyddsänglar eftersom hon är övertygad om att när en människa går 
igenom en svår period i livet så kommer det en speciell ängel som hjälper till. Det går att ha 
många olika skyddsänglar på samma gång, menar hon, och det kan vara någon som du har 
känt i ett tidigare liv eller som du har känt i det här livet, men som har gått bort. Elisabeth 
själv är säker på att hon har en skyddsängel som hon i ett tidigare liv varit gift med. Ängeln 
heter Johan och var stridspilot under andra världskriget, men han dog, berättar Elisabeth 
när han bara var 23 år, men hon känner att han finns med henne i det här livet och att han 
är hennes skyddsängel. Hon berättar även att hon har sett och hört många änglar under 
sina seanser och kring hennes barn. Dessa änglar ser inte alltid lika ut då en del har vingar 
och andra inte, men varför kan hon inte svara på. 
 
Att se ett samband mellan tron på det mediala och tron på Gud har för många religiösa och 
troende människor inte gått att få samman. Många är rädda för att det är onda makter som 
de mediala får in och att tron på Gud inte ses som det högsta. När det gäller Lottas gudstro 
benämner hon sig själv som ”normalt kristen”, eftersom hon inte går till kyrkan om det inte 
är något speciellt och även om hon ofta ber till änglarna så vill hon påpeka att detta inte är 
något religiöst. Elisabeth var inte troende under sin uppväxt eftersom hennes styvpappa 
verkligen ifrågasatte henne under hennes uppväxt om hon verkligen trodde på Gud. När 
hon sedan väckte upp sin mediala förmåga och fick träffa änglar så kände hon att det var 
självklart att Gud också fanns. ”/…/men sen då när jag kom in på det här då mera så kände jag ju 
att det är ju självklart att Gud finns, och det är ju så.” (Elisabeth) Hon berättar även om en 
händelse för några år sedan som gjorde att hon ännu mer insåg att det var Gud som var 
den största kraften och som stod över de änglar som finns till för oss människor. Det var 
under en seans med några vänner i ett gammalt hus som hon fick en fråga från alla de 
änglar som var samlade omkring dem:  
 

Och när vi satt där så frågade de, vad är den viktigaste frågan? Det var något 
som vi skulle tänka på och jag satt där och tänkte, viktigaste frågan, vaddå? 
(skratt) nu fattar jag ingenting liksom, så då liksom frågade jag, för som jag 
kände det då, att finns Gud? Frågade jag då och då var det jättekonstigt, för då 
kom det fram en man som stod i hörnet, jag liksom kände honom mer än såg 
honom och ställde sig framför mig och en vän till mig som var med, berättade 
vad han sa och vad jag kände, och så ställde han sig framför mig och sa att 
”Elisabeth, nu är du ju dum, jag är ju här, jag är Gud” och så kände jag bara, ja 
som folk berättar att ja man får så mycket kärlek och jag började gråta och gråta 
och gråta, det var helt fantastiskt. (Elisabeth)  

 
Maria tror på att det finns en stor kraft som styr våra liv, även om hon är osäker på vad den 
ska kallas, men hon säger tillslut att hon nog är troende och att den stora kraften är Gud.  
 
SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG  
 
Intervjupersonerna i gruppen liknar varandra mer än bara till sina förmågor, som i och för 
sig är något olika. De är alla mycket förtjusta i barn och djur och har alla stora familjer. 
Även när det gäller deras studie och yrkesbana går det att se stora likheter där ingen av dem 
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är högutbildad eller har valt ett mer tekniskt eller vetenskapligt yrke. De flesta av dem har 
under senare år kommit fram till vad det egentligen är de ska göra, i och med att de 
upptäckt sin mediala sida. De är även alla mycket kreativa och inkännande personer, vilket 
verkar vara en stor orsak till att de har den mediala förmågan.  
 
Intervjupersonerna ser en trygghet i att vara medlemmar i en grupp med likasinnade då de 
inte känner sig helt accepterade av det yttre samhället i sin roll som mediala. De är på ett 
sätt stolta över att ha fått förmågan att se andevärlden, men vågar inte riktigt visa den för 
alla människor de möter eftersom de är rädda för vad som kan hända. Några känner att de 
har lärt sig en läxa att inte vara allt för öppna med vad de kan, då de har blivit utnyttjade, 
medan andra känner sig osäkra på sin egen roll som medial och därför inte vill prata så 
mycket om det. I stort menar de ändå att de är som vem som helst, eftersom alla 
människor mer eller mindre har förmågan att få kontakt med änglar och andar men det 
finns en ambivalens för att visa upp den sidan av sig själva som person i alla sammanhang. 
Den största rädslan verkar vara att bli sedd som något konstigt och farligt och de vill därför 
inte bli kallade för häxor, eftersom det namnet fått en prägel genom tiderna som de inte vill 
stå för. Deras liv kan på ett sätt delas in i tre delar där de är en person på arbetet, en i 
hemmet och en som medlem i den mediala gruppen, och det är endast under den 
sistnämnda och i viss mån i hemmet som de kan visa hela den mediala sidan.  
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AANNAALLYYSSDDIISSKKUUSSSSIIOONN  

                                                

 
Gruppmedlemmarna lever i vad vi kan kalla tre världar, där den ena finns i hemmet, den 
andra på arbetet/skolan och den tredje som gruppmedlem och medial till skillnad från 
Trondmans två. De två världar som Trondman 96diskuterar är grunden för en människas 
erfarenheter och upplevelser som sedan reflekteras i vårt inre och kan ge upphov till 
psykologisk osäkerhet. En person som måste hantera dessa olika världar kallas för The 
marginal man, eftersom han eller hon måste handskas med flera sätt att leva på.97 För 
gruppmedlemmarna verkar inte de olika världarna skilja sig så mycket åt, men deras 
berättelser visar ändå på en viss osäkerhet kring hur de ska vara eftersom de har satt upp 
”regler” för vem de ska berätta om sin förmåga. De intervjuade kan inte sägas falla in i 
ramen för The marginal man i de kriterier som Trondman tar upp, men de kan ändå sägas 
ha vissa likheter.  
 
Mats Trondman beskriver att alla människor behöver andra människor i sociala 
sammanhang för att ha möjlighet att skapa sig själva. Genom att få respons på hur vi är och 
förstå hur andra individer uppfattar oss så utvecklas människan.98 Gruppen beskrivs som 
en grundpelare för medlemmarnas utveckling i det mediala och i viss mån det personliga 
planet, då medlemmarna ger positiv respons på något som många andra ser som konstigt 
och inte trovärdigt. Även Gottschall99 talar om gruppers betydelse för identitetsutveckling 
och en känsla av grupptillhörighet där känslan av tillhörighet många gånger blir viktigare än 
vad gruppen egentligen står för.100 Att vara en del av ett ”vi”, som upplever, känner, ser och 
vet och tycker likadant, menar Trondman påverkar människan i stor grad i det moderna 
samhället, eftersom vi nu har tillgång till så många val.101 Då valen skapar osäkerhet för den 
enskilda människan kan gruppen som har samlats kring ett gemensamt intresse vara en 
punkt där gruppmedlemmarna får en trygghet, och i stort sett vågar vara som de är. 
Gruppmedlemmarna har även stora likheter med varandra genom deras uppväxt, 
utbildning och intressen och kan på så sätt också känna en dragningskraft till varandra då 
deras världsuppfattning påminner om varandras i stor grad.  
 
Trondmans resonemang om det moderna samhället kan även jämföras med Roof102 som 
menar att nutida religiösa uttryck, exempelvis New Age, motsvarar ett reflexivt sökande 
efter något att hålla sig till i en fragmenterad värld.103 Även Gottschall kopplar samman 
spiritualism och nyandlighet med det postmoderna samhället.104 Gruppen vill inte se sig 
själva som en del av New Age eller kalla sig för häxor på grund av de förutfattade meningar 
som finns kring rörelsen i samhället. Skulle däremot samhället vara mer öppet för de 
ytterligheter som finns så kanske gruppen skulle våga se sig själva och kalla sig för det de 
från början anser sig vara. Samhället styr på detta sätt de enskilda individerna och blir något 
som gruppen tillsammans får kämpa mot, på både gott och ont då det samtidigt kan ge 
dem en större sammanhållning. 
 

 
96 Trondman Mats (1999). 
97 Ibid. s. 307 
98 Ibid. s.  310 
99 Gottschall. M (2000) The Mutable Goddess I: Griffin W (ed) Daughters of the Goddess, studies of 
healing, identity, and empowerment.  
100 Ibid. s. 68 
101 Trondman Mats (1999) s. 301 
102 Gottschall. M (2000) (Roof är en av författarna)  
103 Ibid. s. 70 
104 Ibid. s. 70 
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Den sociala grupp där en speciell aktivitet äger rum regelbundet kallar Goffman för en ram. 
Inom denna ram finns de regler och uppfattningar hur gruppen ser på moral, livssyn och 
aktiviteter för att på så sätt hålla samman den sociala samvaron. Detta är även viktigt så att 
ingen utifrån ska ha möjlighet att få inblick i det gruppen vill hålla hemligt och på så sätt 
splittra gruppen. Denna ram finns oftast i de bakre regionerna och är inte alltid helt klart 
för de inblandade.105 Detta blev enligt gruppen ett problem då det kom utomstående som 
ville vara med. Några av medlemmarna har inte så stora krav på vem som är med, medan 
andra upplever det som oerhört viktigt och därför låter bli att komma när gruppen får vissa 
besök. Alla medlemmar i gruppen beskriver en rädsla för att uppfattas som annorlunda i 
samhället och är därför försiktiga med vad de berättar för utomstående, även om de tydligt 
skiljer sig åt inbördes. Här kan man se en skillnad på den spiritualistiska rörelsen som 
Wallén undersökt, där de inte verkade ha några problem med att släppa in vem som än vill i 
deras rörelse. Skillnaden mellan grupperna kan mycket väl vara att spiritualiströrelsen nu är 
inarbetad och säker i sin hållning, medan den grupp jag studerat nyligen har uppkommit. 
Det kan även finnas en betydelse i storleken på grupperna, då en större grupp lättare kan 
försvara sig mot skeptiker och andra motståndare. 
 
Goffman pratar om att människor har ett stigma som de oftast inte vill visa upp inför 
andra. Istället väljer de att dölja detta och spela en roll som de vet kan bli accepterad utan 
ifrågasättande.106 Gruppen, väljer här att inte visa för utomstående vad de är och vad de 
håller på med, för rädslan att inte bli accepterade. De som har ett stigma är även i viss mån 
rädda för andra i samma situation eftersom det finns en risk för att de ska bli avslöjade 
menar Goffman. Gruppmedlemmarnas motvilja att bli benämnd som häxa kan vara ett 
exempel på det som Goffman pratar om, även om det i gruppen finns en ambivalent syn 
kring termen som kommer fram i deras berättande. De säger sig heller inte vilja bli 
förknippade med rörelsen New Age eftersom de anser att många som är med där inte 
använder sin förmåga på rätt sätt. Stigmatisering innebär att vissa grupper i samhället blir 
över och underordnade. Den grupp som jag studerar verkar genom sitt berättande känna 
sig underordnade eftersom de inte riktigt vågar stå för och berätta för alla vad de egentligen 
kan. Det finns även de som istället utnyttjar sitt stigma och gärna visar upp det offentligt 
som exempelvis många inom New Age gör enligt gruppmedlemmarna. Dessa kan då vinna 
förtroende och på så sätt höja sin status mot andra grupper i samhället.107 Det verkar här 
finnas en gräns för de intervjuade som är svår att överbygga. De säger sig vara stolta över 
att ha sin förmåga, men vill ändå inte berätta om den för okända. Enligt 
gruppmedlemmarna finns det flera kulturer inom det mediala där några gärna visar upp sig, 
så som de som tydligt kallar sig för häxor, exempelvis i telefonkatalogen och som gärna 
visar upp yttre attribut som bygger på föreställningar som finns kring benämningen. Den 
grupp jag studerat verkar inte vilja visa utåt att de har mediala förmågor och det finns inget 
direkt i deras yttre som kan sägas vara ett bevis på att de har förmågan. Alla i gruppen har 
också arbeten som just nu inte har med den mediala världen att göra, viket kan bygga på 
deras rädsla för att bli betraktade som häxor. 
 
Goffman tar upp hur vi som människor på olika sätt lyckas upprätthålla en social identitet 
genom att hela tiden konstruera om den personliga fasaden. I gruppen är alla medvetna om 
vilka olika roller de har och kan därför slappna av och i varje fall visa de två sidor som har 
med vardagsliv och medialitet att göra. Goffman pekar på att om alla i gruppen inte spelar 
med i dessa roller kan en stor osäkerhet uppstå bland de inblandade. Den sociala 

                                                 
105 Goffman, Erwing (1998) s. 207 
106 Goffman, Erwing (2001) Passim. 
107 Goffman, Erwing (1998) s. 52 
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identiteten och samspelet med andra hålls även upp av att varje människa hela tiden visar 
den sida av sig som situationen kräver. I längden kan detta leda till att vi förändras, då det 
som från början varit ett spel blir verklighet.108 Deltagarna i gruppen har en roll på deras 
arbete som inte inkluderar rollen som medial, men de har ändå valt att arbeta inom 
områden där deras tro inte ifrågasätts och där de inte behöver brottas med någon annan 
kunskapstradition. För frikyrkomedlemmarna i Forstorps studie finns det vissa skillnader 
hur de vill uppfattas av omvärlden. De som är medlemmar inom Baptistkyrkan hade ofta 
vanliga arbeten som inte kunde förknippas med deras församling medan medlemmarna i 
Liv arbetade inom rörelsens skola, affär med mera. Jämförs detta med medlemmarna i den 
här studien kan de sägas likna de i Baptistförsamlingen då de alla har valt arbeten som inte 
förknippas med deras medialitet. Det är inte nödvändigt att de som pendlar mellan olika 
roller, på arbetet och privat, behöver tappa sin självreflektion och på så sätt förändras, då 
det för många går att integrera de olika rollerna utan att det känns onaturligt. Men om de 
haft yrken som krävt en mer vetenskaplig syn på universum hade gruppmedlemmarna 
kanske beskrivit sin roll som något mer instabil.  
 
Trondman tar upp hur de erfarenheter och upplevelser en människa går igenom är själva 
grunden för dennes livshistoria, då dessa hela tiden står som grund för det nya som händer. 
Enligt Bourdieu är det oftast under uppväxten som grunden för hur en människa uppfattar 
saker och ting slås fast, men han pekar också på att det i slutändan alltid är upp till den 
enskilde individens förmåga att ta in de intryck som familjen och utomstående ger. Det är 
därför inte självklart att alla barn till samma föräldrar får ett likartat ”habitus”, det vill säga 
alla de grundläggande förutsättningarna en människa har för att hantera olika situationer.109 
Detta kan även förklara varför det skiljer sig mellan medlemmarna i gruppen och deras 
syskon, liksom mellan gruppmedlemmarnas olika barn.  
 
Medlemmarna beskriver sin uppväxt som något brokig, med skilda föräldrar och syskon 
som dött. Två av dem säger sig ha fått sin mediala förmåga genom sin mamma, men de är 
samtidigt kritiska till att det går att ärva en sådan förmåga på det sätt någon ärver ett 
arvsanlag. De beskriver sin förmåga som något som från tidig ålder varit helt normalt och 
öppet även om deras pappor inte varit helt positiva till det. Här kan deras berättelse sättas 
in i det som Bourdieu beskriver där uppväxten påverkar varje individs världsuppfattning, 
även om det i slutändan alltid är avgörande på vilket sätt de har tagit det till sig. Samtidigt 
som de berättar att de hade den mediala världen som något naturligt, tar de upp att deras 
jobbiga uppväxtförhållande gjorde att de inte upptäckte sin riktiga förmåga förrän i vuxen 
ålder. På detta sätt ger de bilden av att deras barndom både var öppen och stängd för det 
som de egentligen var menade till.  
 
Upptäckten av deras mediala sida kan ses som en vändpunkt i deras liv eftersom 
medlemmarna i gruppen säger sig se annorlunda på sig själva och livet efter detta. Liksom i 
Richettes110 analys av en omvändelseberättelse där den studerade säger se annorlunda på 
livets mening efter att han blivit frälst, kan även min grupp sättas in. De beskriver 
upptäckten som en väg in på rätt stig, där de äntligen vet vad de ska göra med sina liv, både 
yrkesmässigt och personligt, och de är alla tacksamma för att de har fått den gåva som de 
har. Även om de fortfarande är på väg mot det mål de ser framför sig och alltså inte 
kommit fram än, beskriver de sig lyckliga och säkra med meningen med livet. De säger sig 
även ha funnit viss trygghet i den grupp som de tillhör där det finns fler som har samma 

                                                 
108 Goffman, Erwing (1998) s. 210 
109 Skeggs, Beverly (2000) s. 22ff.  
110 Richette Christian (1993)  
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världsuppfattning. Samhället blir något som just nu verkar hotande och något som de flesta 
av dem inte vill konfrontera än på några år. Den mediala sidan blir på det här viset både 
positiv och negativ eftersom de inte vågar visa alla sina sidor i personligheten för alla i 
samhället. Det märks en lättnad hos dem när de tar upp hur mycket fler människor det 
finns idag som är intresserade av ämnet och som vill veta mer, och de tror att det kommer 
att bli något helt naturligt om bara några år för de flesta människor. Än så länge är ändå 
försiktiga med vad de säger utanför gruppen eftersom några av dem blivit utnyttjade eller 
på andra sätt utsatta. 
 
Två av gruppmedlemmarna beskriver att de är och har varit svårt sjuka under flera år och 
att detta kan ha varit ett sätt för dem att komma djupare in i deras medialitet. Anledningen 
till att de började diskutera sina sjukdomar var i relation till de olika nyckelinformanterna, 
som alla blivit svårt sjuka för att enligt dem själva få en djupare kontakt med andevärlden. 
Intervjupersonerna benämner inte sjukdom som ett måste för att bli medial, men att det 
kan vara en hjälp till insikt för dem som inte lyssnar på sin inre röst. För sin egen del verkar 
de inte direkt ha tänkt på om det kan finnas någon relation mellan sjukdom och medialitet, 
även om de säger sig vara medvetna om att kropp och själ hör ihop och att de yttre 
problem som visar sig ofta kan bero på hur vi mår psykiskt. Här syns en viss etisk syn på 
vad det går att be för och inte. De säger alla att det går att be änglarna om hjälp till det 
mesta i världen, men de lyckas ändå inte med att heala sig själva från den sjukdom de har. 
Detta kan sättas i relation till Crowleys111 studie om healande inom Wiccarörelsen. Inom 
denna rörelse är det helt legitimt att använda sig av magi för att förbättra den egna 
livssituationen, vilket det inom den mediala gruppen inte verkar vara. Gruppen är 
visserligen inte helt överens om vad varje människa kan be om, men många har svårt för att 
be om saker som endast är till nytta för dem själva och deras sätt liknar mer det kristna 
tankesättet än Wiccarörelsen. 
 
Förutom de negativa känslor som finns om samhället och synen på medialitet, tar de även 
upp hur deras förmågor inte alltid är och har varit positivt. De säger att det finns en mörk 
sida som är otäck och en av gruppmedlemmarna har under en tid valt att helt stänga igen 
sin medialitet för att slippa vara med om obehagliga saker. Samtidigt säger en av dem att 
hon aldrig tänker på det onda och att det därför inte finns. De andra i gruppen säger att 
hon med all säkerhet inte kommer att se något otäckt, eftersom dessa endast kan nå fram 
till en människa om hon eller han tillåter det. Tre av dem har mött och sett skrämmande 
saker när de började öppna upp, men säger sig ha blivit lugnade av nyckelinformanterna. 
Här berättar de alla olika upplevelser som ger bilden av att det inte alltid är positivt att ha 
förmågan att se andevärlden, men de påpekar hela tiden att det ändå är värt att ha 
förmågan och att det går att stänga det onda ute genom att alltid tillbe det ljusa och goda. 
 
Tron på det ljusa och goda menar gruppen är det viktigaste för människan. Speciellt gäller 
detta individer med medial förmåga, eftersom ett samarbete med den onda sidan är farligt. 
Liksom i Walléns studie där det finns en skillnad mellan spiritualister som är religiösa och 
inte religiösa, kommer det fram genom gruppens berättande att det även inom den finns 
olika syn. De är alla överens om att det finns änglar och att de är sända från något högre 
väsen. Framförallt gäller detta en av medlemmarna som i och med upptäckten av det 
mediala beskriver hur hon nu också har en stark tro på Gud. Gruppen i sig pratar inte ofta 
om Gud som något som alla tror på och det är därför svårt att se vilken innebörd den kan 

                                                 
111 Crowley. W (2002) Healing in Wicca I: W (ed) Daughters of the Goddess, studies of healing, identity, 
and empowerment, s. 153 
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ha för gruppen. Det de delar är tron på änglar och det goda som finns i andevärlden, men 
de har aldrig gått djupare in på själva religionen. I stort beskriver de ändå tron på det goda 
som en stor trygghet och som ett sätt att legitimera sina förmågor. De erkänner att det 
finns några med samma förmågor som använder sig av den onda sidan, men de tar klart 
avstånd från detta genom att tillskriva de personerna som farliga och osäkra. Det är viktigt 
för gruppen att verka för det som är bra i livet, eftersom de då får visa för andra människor 
att det de sysslar med inte är något att vara rädd för.  
 
Gruppens funktion och medlemmarnas medialitet blir en trygghet i det moderna samhället 
där många människor känner sig osäkra. För medlemmarna blir det även ett sätt att umgås 
och träffa vänner som har ett likartat intresses som de själva, samt att de där kan visa upp 
hela sin identitet utan att bli ifrågasatt. De ser inte på sig själva som annorlunda, men har 
ändå svårt för att berätta om sina förmågor för vem som helst, vilket skapar ett visst 
utanförskap. Den mediala gruppen blir då ett ställe där de kan känna gemenskap och bli 
accepterade, utan ifrågasättande från omvärlden som inte alltid kan acceptera 
annorlundaskap och skeenden som inte kan kontrolleras av vetenskapen. 
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SSLLUUTTOORRDD  
 
Det finns en problematik mellan tron på det mediala och det vetenskapliga synsättet då det 
inte går att bevisa sanningen i det som sägs under seanser. Det går heller inte att bevisa det 
som mediala människor påstår sig se, eller att de har de gåvor som de säger. Men det 
viktiga i den här studien har inte varit att försöka bevisa om de har rätt eller fel, utan att se 
på en grupp som påstår sig ha den mediala gåvan, hur de ser på sig själva, gruppen och sin 
omgivning utifrån denna.  
 
Jag har märkt en stor rädsla och en slags aggressivitet när jag berättat om min uppsats, 
samtidigt som många visat stor nyfikenhet när de har fått höra vad jag studerar. De som 
mött mig med aggressiva kommentarer har ibland irriterat och förvånat mig, men jag har 
samtidigt fått en förståelse för varför medlemmarna i den grupp jag studerat är så försiktiga 
ifråga om vem de diskuterar sin förmåga med. Jag har även fått klarhet i att det finns 
människor som inte vill eller kan tro på sådant som inte går att bevisa och till viss del kan 
jag förstå deras skeptiska hållning. Samtidigt har jag min egen uppfattning där jag tror på att 
det finns saker och varelser många av oss inte kan se, även om jag alltid försöker se kritiskt 
på det som händer. 
 
Att få tillträde till en grupp som inte gärna visar upp sig för okända har varit mycket 
stimulerande och fascinerande. Att gruppmedlemmarna sedan är mediala och tror på väsen 
som många människor kanske aldrig hört talas om har varit spännande i sig. Det svåra har 
varit att försöka hålla en distans, även om jag från början inte haft intentionen att vara helt 
objektiv. Genom gruppens varma mottagande och öppenhet, samt mitt eget intresse för 
det andliga, har forskningen på ett sätt blivit enkel, men samtidigt mycket svår. 
Anledningen är att jag kanske blivit blind för frågor som skulle vara intressanta att 
analysera, eftersom jag efter ett tag sett många saker som helt naturliga. Jag är överraskad 
över att de jag intervjuat varit så öppna med sina livshistorier, då de annars är mycket 
försiktiga mot människor de inte känner. Men jag är oerhört tacksam över tillfället att lära 
känna dem och få tillång till den värld de lever i, eftersom detta gett mig mycket i min 
forskning, men också personligen.  
 
Enligt gruppen har alla den mediala gåvan mer eller mindre, så gruppmedlemmarna är som 
alla andra i samhället. Istället finns det en rädsla som håller många tillbaka från att utveckla 
sin medialitet. Detta är möjligt, jag kan inte svara på det, men själv har jag inte lyckats se 
speciellt mycket under de seanser jag varit med, även om jag ibland tror att jag känt en 
annorlunda närvaro. Jag skulle verkligen vilja se mer, även om jag är rädd, och kanske går 
det att öva upp. Jag har även försökt att be till änglarna om hjälp så som de säger att man 
kan göra, men det är ju svårt att avgöra om det är änglarna som hjälper till eller om det bara 
blir bra ändå? Men jag väljer nog att tro ändå, det skadar ju ingen utan är upp till var och 
en. Om det stämmer så är det bra, annars kan det ge en trygghet som kan underlätta i livet. 
För mig är det egentligen ingen skillnad mellan att vara kristen och att tro på de medialas 
änglar och andar. Seanser kan likställas med kyrkliga bönemöten, där den enda skillnaden är 
att man i en seans ber änglarna, guds sändebud om hjälp istället för Gud direkt.  
 
Förslag på fortsatt forskning skulle vara att på ett djupare plan undersöka skillnader mellan 
den mediala och den kristna tron som jag endast berört lite lätt i denna uppsats. Detta då 
många inom de kristna trossamfunden ofta är rädda och osäkra inför den mediala tron, 
trots att de kanske har samma grundtanke. Det skulle även vara intressant att följa och se 
på fler mediala grupper och göra en jämförelse mellan dem, för att se på skillnader och 
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likheter mellan grupper som utåt sett har samma intresse, men som invändigt möjligtvis 
kan ha stora skillnader.  
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BBIILLAAGGOORR  

BBEEGGRREEPPPPSSFFÖÖRRKKLLAARRIINNGG    
 
Affirmera: Affirmation innebär att den enskilda människans positiva tankar påverkar 
honom/henne till ett bättre liv genom starka önskningar. På det här sättet går det 
exempelvis få ett bättre arbete, ett nytt hus, en klänning eller vad personen vill ha. Men 
önskningen faller endast in om det är meningen att personen som önskar ska ha det den 
önskar. 

 
Andar: Varelser som finns runt omkring oss och som i likhet med änglarna kan ge oss 
vägledning i livet.  
 
Healing: En slags medial sjukdomsbehandling där mediets kropp blir en kanal för det 
”läkande ljuset” uppifrån. 
 
Hjälpare och andliga guider: Varelser som framförallt nyckelinformanterna säger sig 
använda för att få vägledning och svar på vad de själva och vi andra människor behöver. 
 
Kanalisering: När ett medium tar in meddelanden från andevärlden som en kanal genom 
huvudet. 
 
Medial: Förmågan att se bakåt och framåt i tiden, att ha kontakt med änglar och andliga 
guider samt tron på att vi lever många liv. 
 
Pendel: Ett föremål som hänger i en tråd eller i ett hårstrå och som hålls med ena handen 
ovanför någons handled. Det kan vara en nål, ring eller en skapad pendel som börjar 
cirkulera eller pendla fram och tillbaka, när man frågar den om olika saker.  
 
Runor: Stenar med tecken som ofta användes förr. Dessa slängs ut på bordet och bildar 
svar på det man har frågat om. 
 
Seans: En sammankomst där en eller flera mediala individer tillsammans försöker få 
kontakt med änglar och andevärlden och på så sätt få svar på olika frågor. 
 
Skyddsänglar: De speciella änglar eller avlidna släktingar som finns utvalda till människan 
under vår livstid för att hjälpa oss i det vardagliga livet. 
 
Stenar: Kristaller och vanliga stenar som tros ha speciella krafter för olika saker i livet. De 
kan även användas till att spå med, men tappar sin förmåga om de inte ”laddas upp” under 
fullmånen en gång i månaden. 
 
Synsk: En person som har förmågan att se bakåt i tiden eller in i framtiden. 
 
Änglar: Guds budbärare som finns till hjälp för oss människor i alla situationer vi befinner 
oss i. 
 
Öppna upp: Något som medlemmarna i gruppen och nyckelinformanterna menar sig göra 
när de ska få kontakt med andevärlden och änglarna. De tänker sig en lucka i huvudet som 
de kan öppna för att få kontakt med det högra medvetandet och stänga igen för att återgå 
till det ”normala” livet. 

 



 

FFÄÄRRGG--  NNYYCCKKEELL  
 
Färger har olika betydelse för varje människa. Men de färger Bosse använder i sina 
teckningar har alltid samma betydelse. Här är hans färgkod: 
 
Svart= Själva teckningen, konturen. 
 
Röd= Kärlek  Inuti kroppen= Den kärlek som du tar emot. 
   Utanför kroppen= Den kärlek du ger. 
 
Grön= Verklighet  Benen/fötterna= Verklighetsförankrad/jordad. 
   Magen= Skyddande. Vara rädd om. 
   Bröstet= Förnuftig, eftertänksam, logisk. 
   Armar/händer= Hantverksskicklighet, händig. 
   Hals/huvud= Praktisk. 
 
Brun= Som grön, starkare  
 
Blå= Andlighet  Benen/fötterna= Verklighetsfrämmande. 
   Magen= ”Platonisk” kärlek. 
   Bröstet= Intuition, tänker med känslan. 
   Armar/händer= Healing, konstnärlighet, kreativitet. 
   Hals/huvud= Andlighet. 
 
Lila= Andlig medvetenhet, stark intuition. 
 
Orange= Positiv förändring. 
 
Gul= ”Guld” (Mycket bra) eller fysisk smärta, att ha ont. 
  
 
 
 
Bilden nedan är gjord på författaren våren –03 och har följande färger: 
Huvud: Lila överst, blå i mitten och grönt över munnen. 
Hals och mage: Grön. 
Armar: Halva blå och halva grön. 
Mage: Röd, strålar även ut rött och orange från magen bakåt och framåt i tiden. 
Kanot: Orange i stort, lite grönt längst fram. 
 

 



 

MMEEDDIIAALL  BBIILLDD  GGJJOORRDD  AAVV  NNYYCCKKEELLIINNFFOORRMMAANNTT  BBOOSSSSEE  

 

 



 

IINNTTEERRVVJJUUFFRRÅÅGGOORR  

FFrrååggoorr  ttiillll  KKeerrssttiinn  oocchh  BBoossssee  
• När upptäckte ni er mediala förmåga? 

Vad hände, vad gjorde ni, hur kändes det? 
När kom nästa upplevelse? 
Vad var människors reaktioner runt omkring er? 
Förändrade det era liv? 

 
• Vad innefattar den medialitet som ni har?  

Finns det med i ert liv hela tiden? 
      Kan man säga att det finns olika typer av den mediala förmågan? 
 
• Hur får man den här förmågan? 
      Kan vem som helst ha den utan att vara medveten om den? 
      Hur kommer det sig att just ni har fått den? 
      Fick ni hjälp av någon annan medial individ för att stärka era kunskaper? 
 
• Ni tar emot människor som söker upp er, vad är det ni gör när ni tar emot dessa? 
      Vilka är det som kommer? 
 
• Brukar ni hålla kurser? Vad i så fall innehåller dessa? 
      Hur kan man utveckla sin mediala förmåga? 
 
• Fanns det något som förebådade er förmåga som små? 
 

FFrrååggoorr  ttiillll  KKiicckkii    
• Hur skulle du beskriva dej själv? 

 
• Vad arbetar du med?  

Vad gjorde du innan, utbildning mm? 
 
• När upptäckte du din mediala förmåga? 

           Vad hände, hur kändes det? 
           Vad var människors reaktioner runt omkring dej? 

       Har det förändrat ditt liv? 
 
• Vad innefattar den medialitet som du har?  
      Finns det med i ditt liv hela tiden? 
      Kan man säga att det finns olika typer av den mediala förmågan? 
 
• Vem får den här förmågan? 
      Kan vem som helst ha den utan att vara medveten om den? 
      Hur kommer det sig att just du har fått den? 

 



 

     Dina föräldrars relation till det?  
 
• Du brukar hålla kurser? Vad innehåller dessa? 
      Hur kan man utveckla sin mediala förmåga? 
 
• Hur ser du på relationen medialitet och gudstro? 
 
• Vad kallar du det som finns runt omkring oss, andar, änglar mm? 
 
• Du sa att det var bråttom att få ut det här nu, varför?  
 
• Hur gammal är du? 
 

FFrrååggoorr  ttiillll  aallllaa  
• Var är du född? 

Har du några syskon? 
Föräldrars relation till den mediala världen? 

 
• Yrkesval och tankar i 20 års åldern 

Vad ville du bli när du växte upp? 
Vilken utbildning, skola?  
Vilka önskningar för ditt liv hade du? 
Fanns det något som påverkade dig till det du valde?  
Varför tror du att du valde just det? 

 
• Vad gör du idag? (arbete, skola mm) 
      Hur gammal är du? 
      Har du familj?  
 
• När upptäckte du din mediala förmåga? 

Vad hände, hur kändes det, hur reagerade du? 
När kom nästa upplevelse? 
Vad innefattar din mediala förmåga? 
Förändrade det ditt liv? Vilka tankar kring medialitet hade du innan? 
Fanns det något som förebådade din förmåga som liten? 

 
• Vad var människors reaktioner runt omkring dig när de fick veta? 

Hur kände du dig? 
 
• Vilken relation har ni i gruppen till varandra?  

Hur kom det sig att ni träffades? 
Har ni påverkat varandra? 
Får ni mycket stöd av varandra? 
Vad kallar ni varandra för? 

 
• Hur kommer det sig tror du att just du har fått den här förmågan? 

Är den ärftlig? 
Hur känner du över att du har fått den här förmågan? 
Är det något du hellre skulle vilja vara utan? 

 



 

 

Har den ställt till något problem för dig? 
 
• Berätta om ett speciellt tillfälle? 
 
• Vad tror du om ditt framtida liv?  

Vilken/hur mycket plats får den mediala förmågan i ditt liv? 
Känns din mediala förmåga som en livsuppgift? 

       
• Utövar du din förmåga på något sätt? 
      Är det många som har hört talas om dig, som vill komma till dig? 
      Hur brukar du benämna dig själv i relation till den ”gåva” som du fått? 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 


