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Abstract: 
 
Denna studie avser en begreppshistorisk ansats där syftet är att undersöka vilka olika förståelser 

av begreppet nya religiösa rörelser som återfinns hos några ledande forskare inom 

forskningsfältet. Studien ser utifrån forskares perspektiv och beskrivning om hur begreppet nya 

religiösa rörelser har definierats. För att få svar på frågeställningarna har tidigare forskning och 

litteratur som behandlar ämnet nya religiösa rörelser belysts. För att skapa en mer innehållsrik 

studie utgår bakgrundsavsnittet från de aktuella kursplaner och kommentarmaterial från 

grundskolan och gymnasiet samt två läroböcker från två olika tidsperioder som visar på skillnader 

i begreppsbeskrivningen av nya religiösa rörelser. Det som står i fokus i min studie är hur nya 

religiösa rörelser definieras rent begreppsmässigt och med hjälp av flera forskare har jag kunnat 

kartlägga definitionen av begreppet. I studien har jag använt mig av en begreppshistorisk analys. 

Det som passar in i min studie är främst möjligheten att begreppet kan undersökas semasiologiskt 

(begreppets betydelser) och onomasiologiskt (begreppets förändringar).  I diskussionen diskuteras 

det resultat som framträtt från de olika forskarnas förståelser av begreppet tillsammans med de 

två läroböcker och läroplaner för grundskola och gymnasium. Resultatet pekar sedan mot en 

förändring av begreppet nya religiösa rörelser och hur definitionerna har vidgats med hjälp av 

flera forskare.   
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1. Inledning 
 

Ett av de mest kända ansiktena i skådespelarindustrin är Tom Cruise som har varit verksam i 

branschen sedan början på 80-talet. Efter Cruises medverkan i filmen Top Gun sägs det att 

Scientologikyrkans ledare David Miscavige ska ha fått upp ögonen för skådespelaren. I boken 

”Ruthless: Scientology, My Son David Miscavige, and Me (2016)” som David Miscaviges pappa, 

Ron Miscavige, har skrivit nämns det bland annat om hur Tom Cruise blev lockad till kyrkan med 

lyx och glamour. Scientologikyrkan har tagit avstånd från Ron Miscaviges bok och har hotat med 

att stämma honom (Dintica Aftonbladet: 4/5 2016). Från lyx och glamour i Hollywood till en 

församling ute på landsbygden utanför Uppsala i Sverige. Filadelfiaförsamlingen i Knutby har 

varit en av de mest omtalade församlingar i Sverige sedan 2004 då Helge Fossmo och barnflickan 

Sara Svensson dömdes till livstids fängelse respektive rättspsykiatrisk vård för mord på Fossmos 

fru samt två mordförsök. Idag 2019 står Åsa Waldu, tidigare pastor för församlingen samt två 

tidigare medlemmar åtalade för misshandel och sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning. En av de forskare som varit involverad i församlingen samt författare till en 

studie av barn som vuxit upp i Knutby är forskaren Sanja Nilsson. Församlingen tog officiellt 

avstånd från läran om Kristi brud, läran som innebär att Jesus ska en dag återvända till jorden för 

att gifta sig med en kvinna i himlen. När församlingen upplöstes 2018 framkom det dock att läran 

levde kvar hos många medlemmar och många i församlingen såg Åsa Waldau som Kristi brud. I 

aftonbladets artikel skriver TT om just läran om Kristi brud och hur den levde kvar trots att 

Waldau officiellt lämnade sin post som pastor 2008. Nilsson som blir intervjuad i artikeln 

förklarar hur de unga medlemmarna har levt under en ständig ångest och stress samt hur 

medlemmarna har blivit utsatta för slag och misshandel. Det var inte förrän år 2017 som 

händelserna polisanmäldes och förklaringen till varför det tog så många år för att sanningen 

skulle komma fram kan ha varit den strängt religiösa miljön (TT Aftonbladet: 15/5 2019). 

 

Media har ett starkt inflytande över människors uppfattning när det kommer till nya religiösa 

rörelser. Genom att media konstruerar bilder av de religiösa rörelserna är det viktigt att 

religionsundervisningen om nya religiösa rörelser bygger på aktuell forskning. De nya religiösa 

rörelserna kan både likna varandra men också skilja sig åt utifrån många olika aspekter. I Sverige 

lever vi i ett sekulariserat land och människor med olika livsåskådningar, religioner och kulturer 

finns i vårt samhälle. Mycket får man lära sig under sina år i skolan och annat får man som 

individ upptäcka själv i den privata sfären. Mitt intresse för detta examensarbete ligger i 

undervisningen om nya religiösa rörelser och vad dessa rörelser egentligen är. När jag inledde 

dessa tankar kom frågor som, hur ska man undervisa om nya religiösa rörelser? Hur framställer 

man nya religiösa rörelser som lärare i undervisningen? Eller vilka begrepp är tillåtna att använda 

när man talar om nya religiösa rörelser? Det som också har varit relevant när det kommer till 

uppsatsarbetet är att ta reda på vad de nya religiösa rörelserna kännetecknas av. Anledningen till 

detta är för att man som både forskare och läsare ska kunna få en förståelse om hur rörelserna är 

konstruerade. Det som jag främst tänker på är att jag som blivande lärare ska kunna förklara 

begrepp som och tillvägagångssätt kring karismatiskt ledarskap, ritualer och värvning av 

medlemmar inom grupperna. 

 

Peter Åkerbäck är doktor i religionshistoria och har skrivit en artikel om undervisning om nya 

religiösa rörelser. Inledningsvis skriver Åkerbäck att undervisningen skiljer sig mycket åt 
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beroende på det geografiska området. Anledningen till detta är att det finns tvivel om olika 

religioner. Många individer tänker att världen vore kanske bättre, fredligare och lugnare om 

religioner bara försvann. Andra faktorer som spelar in är deltagarna i undervisningen, de olika 

föreställningarna samt och kanske det viktigaste, lärarnas kunskap om grupperna. Åkerbäck har 

valt att behandla några av de problem som kan uppkomma under undervisningen om de grupper 

som oftast får benämningen sekt. En svårighet som lyfts fram är svårigheten att förhålla sig 

neutral till ämnet. Det som också behandlas i artikeln är en beskrivning av vad undervisningen 

förväntas lyfta fram om dessa grupper för att sedan se till de centrala faktorer som påverkar 

undervisningen om dessa grupper (Åkerbäck 2013:103). 

 

Det som har väckt mitt intresse i Peter Åkerbäcks artikel är just de problem i undervisningen som 

han skriver om, bland annat om hur man som lärare ska förhålla sig till de olika begreppen samt 

hur man förhåller sig neutral till ämnet. Åkerbäck väljer också att belysa begreppet sekt som 

oftast ses som ett negativt laddat ord. Vidare i hans artikeln diskuteras lärarens balansgång och 

hänsynstagande i klassrummet. Det finns få saker som kan väcka många starka känslor som 

religion och de religiösa uttrycken, speciellt i ett sekulariserat land som Sverige. Åkerbäck skriver 

om att de flesta andra religiösa företeelserna kan presenteras utifrån ett religionshistoriskt 

perspektiv från en relativt opartisk utgångspunkt. Den religiösa gruppen kan först presenteras i 

ett religionshistoriskt sammanhang, där man presenterar dess historik och dess kopplingar till 

andra inriktningar och traditioner på ett oproblematiskt sätt, samt att det ges en redogörelse för 

det religiösa innehållet. Men jämför man med sekterna blir det genast annorlunda. Begreppet 

”sekt” beskriver Åkerbäck direkt som om att det inte finns ett ”naturligt” sätt att förhålla sig till, 

och att det så gott som alltid ses som negativt. Sekter är ofta relaterade till pengar, sex, 

karismatiska ledare, religiösa föreställningar, och kanske den vanligaste förutfattade meningen, 

hjärntvätt och manipulation. Att finna något positivt med begreppet sekt menar Åkerbäck är 

svårt och det framkommer även när man ställer frågan till elever och vad de tänker på när de hör 

just ordet sekt. De svar som brukar komma är: sektledare, tvång, alla har sex med alla, Knutby, 

självmord, hjärntvätt. Åkerbäck skriver att listan kan göras lång och sammanfattningsvis är det 

allt annat än en positiv bild som framkommer i svaren. Åkerbäck skriver att det enklaste för 

läraren är att inte använda begreppet sekt i sin undervisning utan istället använda det mer neutrala 

begreppet ”nya religiösa rörelser” (Åkerbäck 2013:104-105). En av de problem och det första 

hindret som man stöter på i undervisningen om nya religiösa rörelser är lärarens egen uppfattning 

om och förförståelse av dessa. Av de lärarstudenter Åkerbäck har mött beskriver han att få 

studenter har kunnat presentera en nyanserad bild av de nya religiösa rörelserna. De förkunskaper 

som lärarstudenterna bär med sig kommer från deras egen skoltid och från de läroböcker som de 

själva använde i gymnasiet (Åkerbäck 2013:109, 111-113). 

 

Med hjälp av forskningen och framstående studier hoppas jag få svar på de frågor som handlar 

om framför allt definitionen av begreppet nya religiösa rörelser men även olika förståelser som 

återfinns inom forskningsfältet. Min förhoppning är också att även kunna reflektera och få svar 

på de funderingar som kan komma att ställas under arbetets gång men också kring de utmaningar 

och förväntningar som ställs på lärarens förhållningssätt kring ämnet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka vilka olika förståelser av begreppet nya religiösa rörelser som återfinns hos 

några ledande forskare inom forskningsfältet. Vidare är ambitionen att klargöra några av de olika 

begrepp som återfinns inom nya religiösa rörelsers struktur och organisation. 

 

Frågeställningar: 

❖ Hur framställs definitioner och kännetecken av begreppet nya religiösa rörelser?  

❖ Vad innebär att nyreligiös rörelse är ny? 

❖ Vad belyser forskningen inom begreppen; karismatiskt ledarskap, ritualer och värvning av 

medlemmar till de olika rörelserna? 

 

1.2 Disposition 
 

Föregående kapitel, Kapitel 1 inleder studien med inledande text samt de frågeställningar jag som 

forskare valt att undersöka. Det som också framkommer i det första kapitlet är den metod som 

jag valt att använda mig av i denna studie. I metoden beskrivs det hur jag har gått tillväga i min 

undersökning och vilka metoder som använts. Nästa kapitel följs av kapitel 2 där jag redovisar 

bakgrunden. Det som belyses i detta avsnitt är kursplaner och kommentarmaterial för både 

grundskolan och gymnasieskolan som är relevanta när det kommer till begreppet nya religiösa 

rörelser. Dessutom två läroböcker som visar på hur och vilka begrepp som används och har 

använts i undervisningen samt en bok som heter Religionssociologi – en introduktion. Det 

avsnittet i boken som används i bakgrunden behandlar begreppet kyrka och sekt utifrån ett 

religionssociologiskt perspektiv. Vidare presenteras kapitel 3 som fokuserar på tidigare 

forskningsperspektiv där bland annat Liselotte Frisk (2011), Eileen Barkers (2004)”. Gordon 

Melton (2004) David Bromley (2012), George Chryssides (2016), E Callagher (2016), James Lewis 

(2016), Olav Hammer (2016), Sabina Magliocco (2012), Mikael Rothstein (2016), S Tropser 

Schorey (2016) och Catherine Wessinger (2012). Kapitel 4 följs av diskussionen som väver in 

resultatet av de tre frågeställningar som jag hade inför denna studie samt en diskussion gällande 

den metod som användes diskuteras närmare. Uppsatsen avslutas med några förslag på fortsatt 

forskning samt en sammanfattning. 

 

1.3 Metod  
 

I avsnittet som följer beskriver jag metodvalet som gjordes för studien. Vidare redogör jag för 

urvalet av material och de avgränsningar som gjordes till undersökningen.  

 

Denna studie tar en början i begreppet nya religiösa rörelser vilket gör det intressant att använda 

sig av en metod som utgår från en begreppshistorisk ansats. Jussi Kurunmäki skriver om 

begreppshistoria och dess begrepp i antologin ”Textens mening och makt” (2005, 2018). 

Kurunmäki skriver om begreppshistorians bakgrund och hur utgångspunkterna från de 

begreppshistoriska studierna grundar sig först i språket som ett historiskt fenomen. Det som 

framkommer från Kurunmäki beskrivning är att det görs en tydlig analytisk skillnad mellan ord 

och begrepp men också mellan idéer och begrepp inom begreppshistorian. En slutsats som kan 
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dras är att begrepp är samlingspunkter där ord och idéer interagerar. Något som tidigare kan ha 

tolkats som naturligt eller självklart kan nu med hjälp av metoden begreppshistoria ge forskare 

nya perspektiv på sociala fenomen. Något som utmärker begreppshistoria och som också är 

relevant för denna studie är att den utgår från perspektivismen. Utgångspunkten från 

perspektivismen är att människan inte kan nå ett objektivt svar på de frågor som ställs. Svaren 

varierar utifrån de perspektiv från vilket frågorna ställs. Kurunmäki skriver att ”när vi förstår 

begreppshistoria som ett perspektiv på sociala och politiska fenomen behöver vi inte ta ställning 

till ontologiska frågor” (Kurunmäki 2005: 181-183).  Kurunmäki gör en sammanfattning om 

användbarheten av begreppshistoria. Det som gör metoden relevant för min studie är bland 

annat att begreppshistoria är en textbaserad metod och de analyser som görs inom 

begreppshistoria är oftast av större mängder av empiriskt material. Metoden begreppshistoria är 

också mycket användbar när det handlar om analyser i långvariga utvecklingshistorier 

(Kurunmäki 2005:215). 

 

Ett av de exempel som Jussi Kurunmäki och Jani Marjanen (2018) lyfter fram i de olika 

metoderna när det kommer till begreppshistoria är den empiriska studien gjord av Reinhart 

Koselleck. Koselleck använder sig av en blandning av semasiologiska och onomasiologiska 

analyser som återfinns i hans artikel ”Progress” and ”Decline”: An Appendix to the History of 

Two Concepts”(2002). Det som slutligen framkommer från Kosellecks artikel är att han först 

hittar en lång historisk process och att han har ett intresse av hur användningen av ordet 

”fortschritt” (framsteg) har använts. Det Koselleck gör är att använda sig av en semasiologisk 

analys för att kartlägga ordets betydelse, både den moderna användningen av ordet men också 

ursprungsordet i terminologin. Det som följer senare i artikeln är att Koselleck tittar vidare på hur 

förändringen av begreppet har skett i andra kulturer och språk, vilket betyder att han gör en 

onomasiologisk analys. Detta visar hur begreppet har diskuterats med andra terminologier 

(Kurunmäki & Marjanen 2018:196-197). För mitt arbete har jag valt att använda mig av Koselleck 

metod där han har tittat både på den semasiologiska och den onomasiologiska analysen. Det som 

står i fokus i min studie är hur nya religiösa rörelser definieras rent begreppsmässigt och med 

hjälp av flera forskare har jag kunnat kartlägga definitionen av begreppet. Sammanfattningen om 

användbarheten av begreppshistoria visar på hur man kan studera förändringarna i vetenskapligt 

tänkande och kulturella fenomen men också att metoden är bra att använda i analyser av 

långvariga utvecklingshistorier. Slutligen finns det några riktlinjer om hur man gör när man 

använder sig av begreppshistoria som analysmetod. Det som passar in i min studie är främst 

möjligheten att begreppet kan undersökas semasiologiskt (begreppets betydelser) och 

onomasiologiskt (begreppets förändringar) (Kurunmäki & Marjanen 2018:212-213).     

 

Eftersom jag har intresserat mig av begreppets betydelse och begreppets förändringar har jag 

utgått från begreppet nya religiösa rörelser när jag gjort mina sökningar i de sökbaser som 

använts. Orden nya religiösa rörelser har jag sökt på i både det svenska språket och i det engelska 

språket, new religious movements för att bredda mitt sökfält. Vidare har fler relevanta begrepp kunnat 

användas som sökord, såsom sekt, karismatiskt ledarskap och ritualer. Genom ett målstyrt urval har 

de artiklar och böcker som tagits fram visat sig vara lämpliga för att mina forskningsfrågor skulle 

kunna besvaras på bästa möjliga sätt. Det krav som ställts på mitt urval är att de sökord som jag 

har utgått ifrån skulle innehålla begreppen nya religiösa rörelser, new religious movements, sekt, cult, 

karismatiskt ledarskap och ritualer. En eventuell problematik i mitt arbete skulle kunna vara att jag 
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under mitt urval har missat eller inte fått med relevanta texter som skulle kunnat passa in för 

detta arbete. Eftersom arbetet grundar sig i en kvalitativ begreppshistorisk analys var jag tvungen 

att avgränsa antalet texter. I analysen redogör jag sedan för min tolkning vilket gör att studien 

håller en hög validitet.  

 

1.4 Datainsamlingsmetod 
 

De sökbaserna som jag använde mig inför detta arbete var bland annat Summon, Högskolan 

Dalarnas bibliotekessöktjänst samt Google Scholar. Jag begränsade min sökning till 

engelskspråkiga eller nordiska språk samt i vissa sökningar lade jag till nyckelbegrepp för att utöka 

området. När det kommer till årtalen hos de olika artiklarna har det inte funnits någon 

begränsning utan det jag har fått fram i olika artiklar är att många forskare nämner varandra i sina 

artiklar eller avhandlingar vilket har hjälpt mina sökningar.  

 

De material som jag fick fram genom dessa sökningar som också kommer användas i denna 

uppsats är följande material:  

Liselotte Frisk bok Nyreligiositet i Sverige (2011),  

Eileen Barkers artikel ”What are we studying? A sociological case for keeping the "Nova" 

(2004)”.  

Gordon Meltons artikel i Nova Religio ”Perspective: Toward a Definition of “New Religion 

(2004)”.”   

De två sista antologierna som jag tagit med i denna uppsats är The Oxford handbook of new religious 

movements Volume II. Second Edition. New York: Oxford University Press och The Cambridge 

companion to New Religious Movements. De författare som analyserats är följande:  

David Bromley (2012),  

George Chryssides (2016),  

E Callagher (2016), James Lewis (2016),  

Olav Hammer (2016),  

Sabina Magliocco (2012),  

Mikael Rothstein (2016),  

S Tropser Schorey (2016)  

Catherine Wessinger (2012). 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt så belyses det kommentarmaterial och kursplaner som finns i grundskolan och 

gymnasiet för ämnet religionskunskap. Bakgrunden kommer också behandla två läroböcker från 

två olika årtal som visar på hur olika definitioner av begreppet nya religiösa rörelser har använts 

och används. Avsnittet bakgrund avslutar med att lyfta fram boken Religionssociologi – en 

introduktion. Det avsnittet i boken som används behandlar begreppet kyrka och sekt utifrån ett 

religionssociologiskt perspektiv. 
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2.1 Kursplan och kommentarmaterial för grundskolan och gymnasiet i 

religionskunskap  
 

I inledningen till kursplanen för religionskunskapsämnet i grundskolan står det att i dagens 

samhälle som är präglat av mångfald är det viktigt att ha kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar för att kunna skapa en ömsesidig förståelse mellan människor. Ämnet syftar till 

att undervisningen ska se till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar i det egna samhället samt på andra håll i världen (Kursplan lgr11:1). Det centrala 

innehållet för årskurs 7-9 är uppdelat i fyra block. Det är i det första blocket och arbetsmomentet 

som nya religiösa rörelser nämns och syftet är att ”De centrala delarna av nya religiösa rörelser, 

nyreligiositet och privatreligiositet hur de tar sig i uttryck” ska undersökas (Kursplan lgr11:5-6).  

 

Till varje kursplan finns det ett kommentarmaterial som först och främst riktar sig till rektorer 

och lärare. Syftet med materialet är att det ska kunna ge en bredare och djupare förståelse för de 

urval och texter som finns i kursplanen (Kommentarmaterial lgr 11 2017:4).  

Kommentarmaterialet lyfter fram i årskurserna 7–9 nya religiösa rörelser, nyreligiositet och 

privatreligiositet samt hur de tar sig i uttryck som ett centralt innehåll. Två grupper tas upp som 

exempel, scientologikyrkan och krishnarörelsen. Det som belyses är den gemensamma nämnaren 

för dessa rörelser. att de har vuxit fram efter andra världskriget och har en internationell prägel. I 

Sverige finns det många medlemmar som är organiserade i de nya religiösa rörelserna, men 

däremot kommer inte många ungdomar i kontakt med dessa rörelser när de söker svar på sina 

livsfrågor. Detta har också ökat motivationen till att ha nyreligiösa rörelser som ett centralt 

innehåll i kursplanen. Kommentarmaterial för grundskolan belyser om nyreligiositet som ett 

begrepp som kan täcka in nya religiösa rörelser men att fokus ligger också på de mer spridda 

strömningar som vardagligt benämns som ”new age”, eller ”andlighet” eller ”spiritualitet”. Det 

som också benämns i grundskolans kommentarmaterial är att många människor har inspirerats av 

denna vidare religiösa miljö och vanliga uttryck som man kan se är exempelvis: tankegångar som 

heliggörande av jaget och reinkarnation, ritualer som meditation eller yoga, eller exempelvis 

positivt tänkande. Avslutningsvis väljer kommentarmaterialet till grundskolan med att skriva 

följande: Nyreligiositet ingår i det centrala innehållet, eftersom forskning har visat på att dessa 

strömningar gör avtryck hos elevernas livsvärld. Film, böcker och tv-serier är exempel på det som 

rymmer nyreligiösa uttryck och för många ungdomar är det mer naturligt att söka svar på sina 

livsfrågor i populärkulturella källor än i religiösa urkunder inom de etablerande religionerna 

skriver kommentarmaterialet (Kommentarmaterial 2017:22) 

 

Ser man till kursplanen för ämnet religionskunskap i gymnasiet så behandlar den hur religioner 

och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling. Undervisningen ska se till att eleverna 

breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religion, livsåskådningar och etiska 

förhållningssätt och olika tolkningar. Utgångspunkten i undervisningen är utifrån en samhällssyn 

som präglas av öppenhet i fråga om olika livsstilar, livshållningar och människans olikheter som 

förklarar det levda samhället präglat av mångfald. Kursen Religionskunskap 1 fokuserar på 

kristendomen och de övriga världsreligionerna, olika människosyn och gudsuppfattningar mellan 

de olika religionerna, religionen i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet. Religionskunskap 2 grundar sig i att eleverna ska ha klarat av kurs 1 och dess centrala 

innehåll och fokuserar mer på följande i sitt centrala innehåll:  
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Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till 

världsreligionerna. 

Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett 

samhälle präglat av mångfald. 

Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn 

på jämställdhet. 

Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck 

och vad de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld. 

Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för 

karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga 

relationer. (Kursplan lgy11)  

 

Kommentarmaterialet lyfter fram begreppen Nyreligiositet och Privatreligiositet.  Det första begreppet 

nyreligiositet kan täcka in de nya religiösa rörelserna men framförallt fokuserar nyreligiositet på de 

mer spridda religiösa strömningarna som idag benämns som new age eller andlighet och 

spiritualitet. Dessa strömningar är föränderliga och uttrycks främst genom individens fria val och 

ett inslag av etablerade religioner, vilket betyder att de utgör ingen enhetlig religiös tradition. 

Inom den gymnasiala nivån handlar nyreligiositet mer om en fördjupad analys där bland annat 

rörelsernas förhållande till världsreligionerna ska undersökas (Kursplan lgr11:5). 

 

Sammanfattningsvis så är begreppen nyreligiositet och privatreligiositet de två begrepp som lyfts 

fram först i begreppsdiskussionen för den andra kursen som läses av gymnasieeleverna. 

Begreppet nyreligiositet täcker in nya religiösa rörelser och tar bland annat upp två exempel, 

scientologikyrkan och krishnarörelsen. Dock belyser kommentarmaterialet att man framförallt 

fokuserar nyreligiositet på de mer spridda religiösa strömningar som benämns som new age, eller 

i vissa fall som andlighet eller spiritualitet. Kommentarmaterialet för fram att dessa strömningar 

inte består av religiösa traditioner och de är föränderliga och har som kännetecken till betoningen 

av individens fria val, men har en mix av inslag av många etablerade religioner. Nyreligiositet 

studeras också i grundskolan vilket gör att studierna i gymnasieskolan handlar mer om en 

fördjupad analys när det kommer till ämnet, här ska bland annat rörelsernas förhållande till 

världsreligionerna undersökas. Nyreligiositet ingår i det centrala innehållet, eftersom forskning 

har visat på att dessa strömningar gör avtryck hos elevernas livsvärld. Film, böcker och tv-serier 

är exempel på det som rymmer nyreligiösa uttryck och för många ungdomar är det mer naturligt 

att söka svar på sina livsfrågor i populärkulturella källor än i religiösa urkunder inom de 

etablerade religionerna beskriver kommentarmaterialet (Kommentarmaterial 2017:5). 

 

2.2 Begreppen nya religiösa rörelser och sekt i läroböcker  
 

I detta avsnitt har jag tittat på två olika läromedelsböcker som belyser begreppen nya religiösa 

rörelser. Den första är en bok som heter Kort lärobok i religionskunskap för ungdomsskolor 

(Wahlgren och Werner 1931) och den andra boken jag har tittat på heter Religion och andra 

livsåskådningar (Ring 2015). I boken från 1930 finns inte begreppet nya religiösa rörelser och 

författarna väljer istället att skriva om sekter, till skilland från läromedelsboken från 2015 som 

belyser både nya religiösa rörelser och begreppet sekt. Följande är det som läroböckerna tar upp. 
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Boken Kort lärobok i religionskunskap för ungdomsskolor har författarna Axel Wahlgren och 

Karl Werner, ämneslärare vid högre folkskolan i Malmö skrivit. Författarna inleder med att skriva 

att läroboken tillämpar sig till de studenter som studerar vid högre folkskolor eller med denna typ 

av skolform som är jämförlig med ungdomsskolor. Författarna hoppas med denna lärobok att 

den ska ha i syfte att kunna tjäna undervisningen i folkskolan och konfirmandskolan. Arbetet 

med läroboken har vuxit fram ur lektionsutkast och har under tre års tid prövats vid högre 

folkskola i Malmö. 

 

Boken är strukturerad efter följande fyra avsnitt. Inledningsvis kommer det en religionshistorisk 

översikt där naturfolkens religion, de civiliserade folkens religion, indiernas religion (här räknas 

Brahmaismen, Buddhismen och Hinduismen in), kinesernas religion, Persernas religion och Islam 

räknas in. Nästa kapitel behandlar den Kristna kyrkan och i detta avsnitt räknas följande 

religioner in; den romersk-katolska kyrkan, den katolska kyrkan, den grekisk-katolska kyrkan, den 

evangelisk-lutherska kyrkan, den reformerta kyrkan, den episkola kyrkan och sekter. Läroboken 

avslutar med att ta upp kristendomens förhållande till kulturella och samhälleliga strömningar i 

nutiden och kristen mission. Totalt fyller innehållet av läroboken sextiofyra sidor. 

 

Kapitlet om sekter finnes under huvudrubriken Den kristna kyrkan i läroboken. Författarna 

inleder med att skriva att vid sidan av de stora kyrkosamfunden finns ett antal mindre så kallade 

sekter. Några av dessa sekter har funnits sedan reformationen medan andra har tillkommit under 

senare tid. Sekterna har avskilt sig från de stora kyrkorna men de flesta av dem har utgått från den 

reformerta kyrkan och förekommer i Amerika (USA), där religionssplittringen är större än i andra 

länder. Det är den enskilda människans rätt att ordna sig i kyrkligt avseende efter sin uppfattning 

och kyrkan borde enligt deras mening endast bestå av verkliga kristna, och då har man bildat egna 

församlingar och så småningom skiljt sig från moderkyrkan. Författarna skriver att det är många 

som har tyckt att de kristna samfunden skiljer sig markant från urkristendomen med dess tro på 

Kristi ankomst och för lite på bibelns förutsägelser om denna. Detta ledde till ett bildande av 

kyrkosamfund som hade till uppgift att förbereda mänskligheten på den yttersta dagen. I 

läroboken tas de största frikyrkorna upp, metodistkyrkan och baptistkyrkan (Wahlgren och 

Werner 1931:37-38) 

 

Wahlgren och Werner fortsätter med att skriva att bredvid de egentliga kristna sekterna finns ett 

par religionssamfund som bildades under förra århundradet. Ett sådant exempel är 

mormonismen som fastän de använder sig av del kristna uttryck, står de mer avlägset från 

kristendomen än islam. Den läran som fortfarande praktiseras är läran om månggiftets gudomliga 

berättigande. Kvinnan kan ej vinna frälsning förrän hon blir gift. Ett ytterligare samfund som 

nämns är Christian Science-kyrkan. I denna lära lär man sig att alla sjukdomar kan botas på rent 

andligt sätt, genom bön eller genom att tänka att Gud är allt i alla, och därför kan inte sjukdomar 

eller annat ont finnas. Kyrkan har fått en stor plats på grund av de helbrägdagörelser som fått äga 

rum (Wahlgren och Werner 1931:41). Läroboken har på fem sidor skrivit om just begreppet 

sekter. Det ges mer en allmän beskrivning om just sekterna det hålls mer på ytan. Författarna går 

inte in djupare i de olika sekterna eller samfunden utan väljer att vara väldigt översiktliga under 

detta kapitel. 
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Religion och andra livsåskådningar är en lärobok som är skriven av Börge Ring (2015). 

Läroboken är tänk för kurs 1 och 2 i gymnasieskolan och är en syskonbok till Religion helt enkelt. 

Det som dock skiljer sig från Religion helt enkelt är att ett antal fördjupningar och vidareutveckling 

har gjorts samt att det har tillkommit nya kapitel.  Upplägget av läroboken beskriver Ring som 

väldigt enkel. Inledningsvis ges ett introduktionskapitel där termer och begrepp förklaras, följt av 

de fem världsreligionerna. Boken fortsätter med att behandla ett kapitel om etik där olika etiska 

synsätt beskrivs i kronologisk ordning för att sedan avslutas med etiska ställningstagande rörande 

ämnen som självmord, dödshjälp och fosterdiagnostik. Livsåskådningar som exempelvis 

existentialism, ekosofi och hedonism tas upp i följande kapitel för att sedan gå vidare till religion 

och vetenskap. Slutligen behandlas privatreligiositet och nya religiösa rörelser som är avslutande 

kapitel i läroboken. Religion och andra livsåskådningar är en passande lärobok mot läroplanens 

krav och är också fylld av reflektionsfrågor och förslag på fördjupningsuppgifter (Ring 2015:7). 

 

Läroboken Religion och andra livsåskådningar inleder kapitlet om nya religiösa rörelser och 

privatreligiositet med en beskrivande definition om hur nya religiösa rörelser kan se ut och vilka 

rörelserna skulle kunna vara. För att få en uppfattning om hur många olika rörelser det finns i 

världen har boken tagit exemplet att sedan andra världskriget har tusentals nya rörelser bildats, 

bara i Japan 3000 stycken och i Afrika är det upp mot 10 000 rörelser. Det som också belyses är 

att rörelser kommer och går, vilket gör att det är svårt att ge en exakt siffra. Sverige tas också som 

ett exempel som ett land som har sett flera nya religiösa rörelser komma och gå under årens gång. 

Några av de rörelser som har hamnat under rubriken nyreligiös rörelse är bland annat 

Scientologikyrkan, Hare Krishna-rörelsen, Osho-rörelsen, nyhedendom, Familjefederationen och 

Familjen. Boken ger också en tydlig begreppsdefinition om vad som kännetecknar en nyreligiös 

rörelse och med hjälp av definitionen av detta använder sig boken av Liselotte Frisks, professor i 

religionsvetenskap, kännetecken. Från det tidiga 70-talet och fram till början av 2000-talet var det 

återkommande för dessa rörelser att de stod i konflikt med samhället och beskrivs i termer som 

”konstiga” och ”sektliknande”. Idag är dock läget annorlunda (Ring 2015:325-326). 

 

Kapitlet fortsätter att berätta om den senare utvecklingen rörande nyandligheten som tidigare 

stod i opposition till samhället men som numera finns mitt i samhället. Vidare diskuteras 

begreppet privatreligiositet och till dessa begrepp och avsnitt kommer det ”fundera på” och 

”minns du” frågor till läsaren (Ring 2015: 327). Det som avslutar denna del av kapitlet är sju olika 

rörelser och begrepp och deras kännetecken. De begrepp och rörelser som tas upp är; New age, 

Jehovas vittne, Mormonkyrkan, Samfundet Forn Sed Sverige, Dragon Rouge, Rastafari och 

Satanism. Det som avslutar läroboken är ett sista kapitel om sekter. Läroboken gör en väldigt 

tydlig och bra förklaring som inte är dömande till just begreppet. När vi kommer i kontakt med 

en livsstil och en grupp som skiljer sig från det främmande kan vi ta till ord som ”sekt” och 

kanske till och med hävda att människorna som tillhör denna grupp är ”hjärntvättade”. Boken 

har tagit hjälp av uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE) för att reda ut begreppet sekt. Det 

som också framkommer är att ordet inte bara används för att beskriva religiösa och politiska 

grupper, utan kan användas av massmedia som pratar om säljsekt, kriminella sekter och sexsekter 

(Ring 2015:349). 

 

Sammanfattningsvis är läroboken tydlig i sina beskrivningar om de olika begreppen. Läroboken 

tar också upp flera exempel när det kommer till olika rörelser samt vilka kännetecken som 
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återfinns hos exempelvis en nyreligiös rörelse eller en sekt. Det boken gör är att låta läsaren få sig 

en tankeställare genom att svara på olika frågor direkt efter avslutat kapitel.  

 

2.3 Kyrka och sekt utifrån ett sociologiskt perspektiv 

 

I boken Religionssociologi – En introduktion skriven av Inger Furseth och Pål Repstad 

behandlar de i ett av kapitlen religiösa organisationer och rörelser. Kortfattat och inledningsvis 

säger författarna att sociologin är studiet av socialt liv hos människor, i grupper och samhällen 

men det går inte kortfattat att egentligen svara på vad sociologi är. I kapitlet om religiösa 

organisationer och rörelser skriver författarna att begrepp som kyrka och sekt utifrån ett 

sociologiskt sammanhang inte alltid betyder detsamma som i vardagsspråket vilket kräver att man 

är uppmärksam när man talar utifrån ett sociologiskt perspektiv. Följande kapitel ger en inblick 

om hur begreppen under en längre period har bearbetats av olika religionssociologer och hur de 

har tolkat dessa begrepp. I sociologin beskrivs det att inte varje kyrka som kallar sig kyrka är en 

kyrka i sociologisk mening och begreppet sekt är neutralt beskrivande och har inga värderingar i 

begreppet. Först ut att beskriva dessa två begrepp är Ernst Troeltsch som har varit en viktig 

person under 1900-talet, en av hans mest kända bidrag är The social Teachings of the Christian 

Churches (1931) och det är just i det arbetet som han utvecklar begreppsbeskrivningen och 

kännetecknen hos kyrkor och sekter, Tillsammans med Max Weber utvecklar de tankar och 

begrepp gällande dessa två begrepp. Kyrkan besrivs utifrån en känd paradox som Troeltsch 

formulerar enligt följande: Kyrkan vill behärska världen, behärskas därför av världen. Troeltsch 

beskriver också sekten och säger att den är på många sätt i motsats till kyrkan, det den dock har 

gemensamt med kyrkan är att den vill göra anspråk till att äga sanningen. Förklaringen av 

begreppet lyder:  

 

Sekten är en frivillig sammanslutning, sammansatt av stränga och avgjort troende kristina, 

förenade av det faktum att erfarit ”pånyttfödelse”. Dessa troende lever skilda från världen, 

begränsas till små grupper, lägger större vikt vid lagen än nåden, och inom sina egna cirklar 

upprättar de i varierad grad den kristna ordningen, baserad på kärlek. Allt detta görs som 

förberedelse till och i förväntan på det kommande Guds rike (Troeltsch 1931/1932:993).  

 

Dessa förklaringar av de två begrepp skapade av Troeltsch, kyrka och sekt har kommit att bli 

bestående inom religionssociologins historia. Den har däremot under åren kunnat kompletterats 

av andra religionssociologer. En av de personer som använde sig av Troeltsch definition av den 

amerikanska teologen Richard Neibuhr. Däremot fick han inte dessa idealtyper att appliceras i 

den amerikanska verkligheten eftersom flera samfund kunde leva sida vid sida utan att tyckas 

dominera ett helt samhälle, som sektbegreppet beskrev. Istället skapade Neibuhr en tredje 

kategori som skulle fungera som en mellanform mellan kyrka och sekt, denominationen 

(trossamfund). Denominationen beskrivs på så sätt att den fungerar att leva tillsammans med 

andra trossamfund och den försöker inte ta över ett helt samhälle (Furseth & Repstad 2013:180-

182).  
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3. Tidigare forskningsperspektiv på begreppet nya religiösa 

rörelser 
 

I detta avsnitt redovisas forskares perspektiv på begreppet nya religiösa rörelser. Det som också 

framkommer i detta avsnitt är de olika begrepp som återfinns inom nya religiösa rörelsers 

struktur och organisation. 

 

3.1 Förändringar i begreppet nya religiösa rörelser 
 

Liselotte Frisk inleder sin bok Nyreligiositet i Sverige, ett religionsvetenskapligt perspektiv (2011) med en 

begreppsdiskussion om nyreligiositet och nya religiösa rörelser. Frisk förklarar att begreppet 

behandlas som en paraplybeteckning, vilket innebär att de rörelser som innefattar denna 

beteckning inte behöver ha mycket gemensamt. Frisk börjar med att diskutera termen eller 

begreppet ”ny religiös” och ”rörelse”. Egentligen finns det ingen enighet om vad eller vilka 

rörelser eller företeelser som bör kallas nyreligiösa. Definitionen av begreppet ny har skapat 

allmänna frågor om dess betydelse. Frisk menar att ordet ”ny” är mycket relativt och att alla 

”nya” rörelser eller företeelser kommer i sinom tid bli ”gamla”. Frisk beskriver också de rörelser 

som framträtt under 1900-talets mitt kan de flesta acceptera att kalla som nya, men de rörelser 

som uppdagades runt 1800-talet och sekelskiftsrörelserna råder de delade meningar om de kan 

kallas nya eller inte. I boken lägger Frisk mer fokus på de rörelser som framträtt under 1900-talets 

mitt, men nämner också äldre rörelser (Frisk 2011:11-12). Benämningen av de olika religiösa 

rörelserna har oftast utgått från begreppen sekt eller kulter skriver Frisk.  “Begreppen är allmänt 

accepterade inom den gren av religionssociologin som studerar och klassificerar olika religiösa 

organisationsformer” (Frisk 2011:14).  Något som kännetecknar många nyreligiösa strömningar 

är att man framhäver människan på olika sätt. Överlag är detta något som uttrycks i vår kultur 

skriver Frisk. I teosofiska rörelser tar individens utveckling inte slut i det här livet, utan individen 

ses som odödlig och blir till slut gudomlig. Till skillnad från det som ofta betonas i 

nyreligiositeten är det människan upplever den potential hon har inom sig. Här räknas meditation 

eller någon form av terapi in som viktiga inslag och i och med det så tonar man ner 

trosföreställningens betydelse ner (Frisk 2011:19).  

 

Vidare tar Frisk upp nya religiösa rörelser efter 1900-talets mitt och hur de olika rörelserna har 

utvecklats i många olika riktningar. En av de viktigaste influenserna under 1900-talet var 

framväxten av psykologin inom det nyreligiösa området, som starkt påverkat både den icke-

kristna nyreligiösa miljön och den vanliga människans livsåskådning. Frisk skriver att många av de 

nya religiösa rörelserna har tagit upp teman från de psykologiska riktningarna. Några av de 

exempel som hon belyser är Scientologikyrkan som arbetar med upplevelser som präglat oss i 

tidigare liv, Oshorörelsen som arbetar med terapimetoder, Trancedent Meditation bearbetar 

stress och spänningar med avslappning. De rörelserna med en mer kristen inriktning har inte 

anammat de psykologiska ansatsern på samma sätt. Istället har de handlat mer om att återvända 

till den sanna kristendomen i dessa rörelser. I detta kapitel belyser Frisk några av de viktigaste 

rörelserna i vår kultur som uppstått efter 1900-talets mitt och hon har klassificerat dessa grupper 

utifrån ideologiska kriterier: Österländsk bakgrund, Synkretistiska rörelser med starka kristna 

inslag, Trosrörelsen med Livets Ord, Västerländsk med icke-kristen bakgrund, Satanistiska och 
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mörkmagiska rörelser samt Nypaganism och nyschamanism (Frisk 2011: 58-60). Alla rörelser har 

i boken en genomgående beskrivning av först rörelsen för att sedan fortsätta med historia och 

utveckling, organisation, ideologi och praktik och slutligen relation till samhället. Några av de 

rörelser som nämns är bland annat: Hare krishna-rörelsen (ISKCON), Neo-Sannyas, rörelsen 

kring Osho, Familjefederationen, Familjen (Guds barn), Scientologi- kyrkan, Dragon Rouge, 

Sveriges Asatrossamfund och många fler rörelser. 

 

Frisk skriver också om begreppet New Age, här förklarar hon djupgående om vad New Age är 

och dess historia och organisation. Inledningsvis skriver Frisk att under 80- och 90-talen har 60-

70-talens organiserade nya religiösa rörelser haft en avstannad medlemstillväxt. Däremot i både 

Sverige och internationellt, har fler oorganiserade strömningar med nyreligiösa inslag växt sig 

starkare. Den beteckningen som denna nyreligiösa miljö går under är New Age, vilket Frisk 

menar på är lite missvisande. Under 60-70-talen upptäcktes nya strömningar som baserades på 

frid och harmoni, vilket benämningen New Age har fått sin grund ifrån. Visserligen är inte 

begreppet nytt vid denna tid, utan i de teosofiska och ockulta kretsarna där rörelserna fick sin 

inspiration från hade man under det sena 1800-talet spekulerat om en kommande tidsålder. 

Vattumannens tidsålder kallades den också under astrologins inflytande. Frisk sammanfattar 

begreppet New Age och säger att det är en samlingsbeteckning för en mängd olika strömningar 

och företeelser. Några av de exempel som ryms under denna beteckning är bland annat 

parapsykologiska fenomen och drömtydning, alternativa medicinska metoder såsom zonterapi 

eller chakramassage, samt tron på existensen av UFO:n. En av de stora delar av New Age är 

betoningen på personlig utveckling och självförverkligandet. “Frisk skriver också att det är svårt 

att formulera en definition av New Age och det är just därför det är svårt att avgöra vilka 

företeelser som hör hemma under denna stora paraplybeteckning och vilka som inte hör hemma i 

beteckningen” (Frisk 2011:163). 

 

Liselotte Frisk skriver om de religiösa organisationerna och utvecklingen över tid. Frisk hänvisar 

till religionssociologen Max Weber som under början av 1900-talet kontrasterade två religiösa 

strukturer mot varandra, den karismatiska strukturen och den rationella eller byråkratiska. De 

utmärkande dragen instabilitet och förgänglighet stod den karismatiska strukturen för och om 

den karismatiska rörelsen inte skulle vara en kortvarig företeelse så behövde den ändras till en 

rationell form eller byråkratisk struktur. Ett annat begrepp som görs tydligt i de religiösa 

organisationernas utveckling över tid är intitutionaisering som bland annat beskrivs av Thomas 

O´Dea. Processen för denna intitutionaisering menar O´Dea är nödvändig för de nya religiösa 

rörelserna eftersom det utgör en grund i vardagslivet. O´Dea formulerar sedan fem olika 

dilemman i den religiösa organisationens intitutionaisering. Weber och O´Deas uppfattningar 

kring de olika begreppen har på senare tid fått en ytterligare benämning goal displacment, där det 

innefattar orsakerna till karismans rutinisering och intitutionaisering. Frisk beskriver detta att man 

kan lätt koppla samman intitutionaiseringen av en religiös rörelse till religiösa organisationers 

utvecklingsform. Några av de exempel är huruvida kulten som ses som en instabil organisation 

sedan blir en sekt. I kulten är auktoriteten ganska skärpt och spänningen mot samhället ökar. 

Sektens vanligaste utveckling beskriver Frisk är att forna spänningar gentemot omvärlden 

minskar samt de krav som tidigare ställts på medlemmarna minskar. Sekten skapar en medelväg 

med världen och blir en denomination eller ett samfund. Anledningarna till detta är att den andra 

generationens medlemmar tar vid (Frisk 2011:227-229).  
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3.2 Definitionen av nya religiösa rörelser  
 

Gordon Melton är en av de forskare som tolkar begreppet ny religion och nya religiösa rörelser. I 

artikeln Nova Religio ”Perspective: Toward a Definition of “New Religion (2004) inleder han med 

definitionen av nya religioner samt med en undersökning av de religiösa grupper som tidigare har 

blivit märkta som sekter i den populär och vetenskapliga litteraturen. 

 

Försöket att komma fram till en definition av ny religion eller nya religiösa rörelser (NRM), 

menar Melton att de har vuxit fram ur både användbara och mer abstrakta och teoretiska 

avseenden. I det mer teoretiska fältet som Melton har arbetat med har det väckts frågor kring det 

kontroversiella nya religionerna som tidigare har betecknats som sekter till frågor gällande 

egenskaper som nya religiösa rörelser kan dela. Medan Melton höll på skriva den första utgåvan 

av Encyclopedia of American Religions kunde han se den ändrade statusen av några nya religiösa 

rörelser och hur det hade en påverkan på återupprättandet av dialogen mellan kyrka och sekt men 

som han hade behövt lägga åt sidan medan han färdigställde sitt arbete Encyclopedia of American 

Religions. I Meltons försök att konstruera en fungerande definition av nya religiösa rörelser så har 

han också försökt att vara så inkluderande som möjligt. Under de senaste tre årtionden har han 

sammanställt en lista av alla de grupper som är rubricerade som sekt eller nyreligiös rörelse och 

han har också försökt strukturera en lista av alla nya religiösa rörelser som både forskare och den 

större publiken som tar del av sektfrågan (Melton 2004:73-74). 

 

De parallella studier som Melton nämner i denna artikel är bland annat sin egen studie som han 

gjorde om sekter under 1960-talet. Det började med en introduktion till sociologin av religion 

och den definitionen som framställdes av J. Milton Yinger var en god referensram. Den syftade 

till att en sekt är en liten kortlivad grupp med avvikande tro och praktiker, fokus låg på en 

dominant ledare. Den definitionen verkade vara lämplig för sin tid och som religionssociologer 

kämpade redan med att etablera en subdisciplin och ett fåtal forskare har tillägnat mycket tid åt 

studerandet av sekter. Melton undersökte och deltog till en viss grad i nedbrytningen av Yingers 

definition. Den processen började med Geoffrey Nelsons arbete om spiritualistisk tradition där 

han påpekar att nya religioner inte var ett enskilt generations fenomen. Påföljande arbete visade  

att rollen av en karismatisk ledare hade blivit överskattad och andra element av definitionen inte 

passade många av de nya religionerna av 1970- och 1980-talet (Melton 2004:75).  

 

Processen av att bryta ner de äldre sociologiska definitionerna av begreppet sekt/ny religion har 

lämnat forskare med lite av vad man kan säga om sekter i generella drag. Det fanns inte ett enda 

kännetecken som antydde att de nya religionerna hade gemensamt. Det som var gemensamt var 

också det som de saknade och de var inte en del av det religiösa etablissemanget, deras status och 

deras roll i samhället var förnekade. Av samhället blev de nya religiösa rörelserna missförstådda, 

skräckinjagande och de ansågs stå utanför den generellt religiösa miljön. Under 1980-talet sågs 

sekter mer som en grupp som gjorde en radikal brytning mot den dominanta religiösa miljön 

(Melton 2004:76) Nästan alla nya religioner drivande i väst kan initialt ses som en nyare version 

av de större majoritets religiösa traditionerna, Kristendomen, Judendomen, Buddhismen, 

Hinduismen, Islam, Jainism, Shinto, Sikhism, Sant Mat, Taoism och Native American. Eftersom 

den överflödiga dominansen av kristendom i västvärlden behöver man också förstå betydelsen av 
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de olika konfessionella familjerna. Många av de nya religionerna var från början okända, även för 

forskare som kom från mindre eller nästan mindre välkända religiösa traditioner. Med både gamla 

och nya religiösa grupper, har några intressanta mönster framträtt som har lett till Meltons 

förnyade intresse av kyrka-sekt-NRM kategorier (Melton 2004:76–77,78). 

 

Sammanfattningsvis så har denna artikel erbjudit ett annat sätt av att definiera fältet av nya 

religioner genom att titta på det undersökta objektet. Definitionen har utgått från att inte ses som 

en grupp av religioner som delar enskilda fall av attribut, utan som ett antal av religioner som 

tilldelats en utomstående status av den dominanta religiösa kulturen och sedan av elementen 

inom den sekundära kulturen. Melton har föreslagit att för att förstå någon framställning av nya 

religioner är det först hjälpsamt att lokalisera den detaljen inom den religiösa traditionen, mer 

bestämt där det passar relativt bra in för mainstream av den traditionen, för att sedan bestämma 

deras relation till vilken tradition är dominant i det bestämda landet där vissa grupper arbetar 

(Melton 2004:83-84).  

 

I Eileen Barker, professor i religionssociologi skriver  artikel What are we studying? A sociological case 

for keeping the "Nova" (2004) är målet med att få religionsforskare att återfå medvetenheten av 

signifikansen av nya religiösa rörelser (NMR) om att vara nya. Barker inleder artikeln med att 

svara på Gordon Meltons tidigare artikel genom tre förslag. Den första är att NRM har mer 

gemensamt med sina religiösa traditioner i ursprungen mer än med varandra. Det andra förslaget 

är en residual kategori, det är inte en kyrka, inte en sekt eller en etnisk religion. Barker presenterar 

Meltons tredje som förslag är att NRM bäst blir definierade som religioner som blir mottagna 

med motstånd av signifikanta element av det bredare samhället, inkluderat de traditionella 

religionerna. Barkers svar till Meltons förslag är först att oavsett hur besläktade eller obesläktade 

de är till respektive tradition så delar NMR troligtvis de givna kännetecknen med varandra endast 

eftersom de är nya. Det andra svaret som Barker ger är de kännetecken som förtjänar 

uppmärksamheten i deras egen rätt och att inte bli reducerade av deras olika typer av religioner. 

Det tredje svaret som framställs av Barker är att nya religiösa rörelser snarare kan mötas av 

konsekvenser av deras ”newness” (nyskapelse).  Barker börjar med att förklara att tidskriften 

Nova Religio är en tidning som är skriven och är till för de som intresserar sig för nya religioner 

och den initiala introduktionen för tidningen har klargjort att dess syfte är att nya religioner bör 

definieras inom ett brett spektrum. Barkers argument är att beteckning nya religiösa rörelser 

förklarar många av nyckelegenskaperna som de uppvisar och därför skulle det vara en fara att 

ignorera deras nyskapelse och deras existens. I denna artikel så refererar Barker till Melton och 

hans artikel där hon beskriver det som att hon behöver kämpa sig igenom den position Melton 

framställer. Barker menar att Melton inte är dåligt informerad eller har fel i sitt tillvägagångssätt 

och det finns inte många forskare som har hans kompetens när det kommer till äldre och nya 

religioner. Det som Barker dock påpekar är att hon är en religionssociolog och Melton beskriver 

sig själv som en amerikansk religionshistoriker med en Master i Kyrkhistoria och en Ph.D i 

historia och litteratur i religion. Så menar hon att trots att deras intressen av ämnet överlappar 

varandra så drar de ändå åt olika håll. De två forskarna ställer olika frågor och använder olika 

tillvägagångssätt i sina arbetsmetoder (Barker 2004:60). Innan Barker börjar presentera sina 

argument i denna artikel så inleder hon med att förklara det olika definitionerna kring de nya 

religiösa rörelserna som både reflekterar och stödjer intressena. Genom definitioner så skapas en 

identifikation av fenomenet som gör att människan kan kommunicera om dem. En av de 
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viktigaste betydelserna inom definitioner är mellan den lexikala och stipulativa definitionen. När 

sociologer presenterar en lexikal definition hävdar de att det är ordet som används av 

populationen som de studerar. Ett exempel på lexikal definition som Barker lyfter är att media 

menar på att kulter är en dålig religion. Skillnaden som Barker sedan presenterar när det kommer 

till hur en sociolog som producerar en stipulativ definition är att de klargör vad de själva menar 

med termen. Exempel på stipulativ definition är ”Termen sekt kommer användas för att referera 

till en religion med en karismatisk ledare” (Barker 2004:61).  

 

Vidare skriver Barker i sin artikel om att vara det nya och hur det kan finnas en känsla där inget är 

nytt och inget uppstår från ex nihilio – ur tomma intet eftersom det är konstruerat av 

socialiserade människor och det kommer att omsluta en del av de existerande komponenterna. 

Däremot kan känslan finnas som menar  att allt är nytt där bland annat nya perspektiv och 

förståelser återskapas av äldre traditioner. Barker hävdar att den frågan som behövs ställas är ”På 

vilka sätt är nya religiösa rörelser nya och på vilka sätt är de traditionella?”.  Det finns åtta punkter 

som Barker väljer att fokusera på när hon pratar om nya religiösa rörelser och hur de skulle 

kunna vara ”nya”. Nya kombinationer är den första punkten som Barker nämner där hon 

återkommer till ordet ”newness” eller nyskapelse som skulle vara den svenska översättningen. 

Nyskapelse innebär förändring och en skillnad mot det som var förut och mot det som hade varit 

där förut. Det som skulle kunna vara uppenbart är att nya religiösa rörelser kan vara nya inom 

vissa traditioner som involverar en ny rit eller en ny skrift. Ett sådant exempel är Guds Barn 

(Children of God) radikala tolkning av ”Law of Love”. Den andra punkten som Barker lyfter 

fram är Nya platser och Strukturer. Här hänvisar hon till Meltons tankar om att religion kan vara 

någorlunda ny i vissa societeter men har redan lyckats under flera århundranden i andra 

societeter. Detta påpekar Barker att det inte är något konstigt, eftersom religionerna vandrar 

tillsammans med immigranterna eller presenteras av missionärerna. Den tredje punkten som 

Barker skriver om är Nya medlemmar. Under denna rubrik lyftes även nyskapelsen av 

medlemskapet och det är något Barker uppmärksammar. Några av de frågor som hon vill ställa 

men också få svar på är vad vi skulle kunna uppmärksamma från starten av nya religiösa rörelser 

som religioner som består dominerande av första generationens medlemmar. En annan fråga 

skulle kunna vara vad som karakteriserar och som är mest sannolikt att associeras till en religion 

som är inkluderad av människor som vuxit in i den från början.  Den fjärde punkten som lyfts 

fram av författaren är Konvertering, gränser och dikotomi. Det som först kommer fram i texten är att 

de människor som konverterar till en ny religion har accepterat sitt nya öde än att fortsätta leva på 

de sätt som de gjort tidigare. Det som också framkommer är att människor som konverterat är 

vid ena sidan väldigt öppna med sin nyfunna religion och vill gärna dela med sig av sin nyfunna 

tro. Dock kan dessa konverterare samtidigt vara de mest sårbara individerna eftersom de till 

skillnad från sina kamrater i rörelsen inte föddes i rörelsen. En femte punkt som kännetecknar en 

ny religiös rörelse är Det typiska medlemskapet. Barker skriver att nya religiösa rörelser inte lockar till 

sig konvertiter genom det demografiska spektrumet. Varje rörelser har på något sätt en väg att 

attrahera vissa typer av människor och på samma sätt en väg att stöta bort eller minska intresset 

för andra typer av människor. Däremot har det funnits tider då nya religiösa rörelser vädjade till 

de fattiga och de förtryckta människorna i samhället. Ett exempel från västvärldens våg under 

1960–1970 talet är då rörelserna värvade medlemmar efter ålder, hudfärg och utbildningsklass 

(Barker 2004:62-63).  
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Den sjätte punkten som karakteriserar en ny religiös rörelse är den karismatiska auktoriteten. Det 

som framkommer direkt i artikeln är att det är mest osannolikt att en ny religiös rörelse är formad 

av en organisation eller en kommitté. Den största sannolikheten är att en ledare som har varit 

revolutionerande eller haft en speciell insikt. Auktoriteten hos ledaren blir först uppmärksammad 

av följarna lika mycket som den uppmärksammas av ledaren själv. Det slutar alltid med att 

ledaren ses som den som omfattar vad följarna tycker verka vara rimligt för att sedan ledaren ska 

berätta för följarna hur de ska leva sina liv. Den sista punkten som Barker lyfter som ett typiskt 

karakteristiskt drag för de nya religiösa rörelserna är, förändringen. Det som Barker poängterar är 

att dessa rörelser oftast genomgår en snabb transformation och modifikation mer radikalt vilket 

gör att det skiljer sig mot vad de äldre religionerna gör under normala förhållanden (Barker 

2004:64).  

 

Sammanfattningsvis summerar Eileen Barker sin artikel att hon inte förespråkar att använda sig 

av förstagenerationens medlemmar i de olika nya religiösa rörelserna som en användbar definition 

av nya religiösa rörelser. Det är också användbart att tala om andra,- tredje- och 

fjärdegenerationerna av nya religiösa rörelser. Detta främst för att göra forskare 

uppmärksammade om vilka skillnader som kan finnas i de olika rörelserna (Barker 2004:65).  

 

David Bromely, professor i religionsstudier och sociologi skriver om nya religiösa studier i 

antologin New religious movements, The sociology of new religious movements (2012). NRS är 

förkortningen av Nya religiösa studier och är ett framstående område inom specialiseringen av 

akademiska studier av religion som har som primärt mål att studera nya religiösa rörelser. Det är 

tack vare NRS som har gjort det möjligt för forskare att kunnat ta fram kunskap om hur religiösa 

organisationer formas och växer. David Bromley skriver om likheter och skillnader i NRM 

organisationerna. Ett grundläggande problem för NRS är det som utgör nya religioner. Bromley 

hänvisar till Eileen Barker som argumenterar för att en av de mest specifika funktioner av NRM 

är att de är förstagenerationens rörelse. Vidare skriver Bromley om fördelen med internet. 

Spridandet av kunskap och utbytet av erfarenheter bidrar till att forskare kan studera de religiösa 

organisationerna på nära håll. De religioner och förgreningar som uppstår gör det ofta mitt 

framför ögonen på religionsvetare, sociologer samt andra relevanta yrkesgrupper (Bromley 

2012:13-14). Ett av de första problemen NRS forskare har konfronterat är definieringen, 

begränsningen och organiseringen av forskningsarenan. Ett grundläggande problem för NRS är 

vad som formar en ny religion. Bromely hänvisar till Barker som säger att en av de mest kritiska 

drag av NMR:s är att de är av första generationen rörelse. Utifrån detta synsätt inkluderas dessa 

kännetecken: konvertit, typiskt medlemskap, karismatisk auktoritet, yttre motstånd och en 

rörelseförvandling. Ett annat problem som Bromely tar upp hos NRS är hur det går att urskilja 

olika typer av nyheter sedan NMR:s är extraordinära i olika termer av originell tradition, mystik 

och rituella strukturer, samt ledarskap och organisation. Ett steg till att beskriva mångfalden av 

NRMs är att från olika former av nyheter involvera gruppering av NRMs i termer av deras 

relationer till den institutionella samhällsordningen. Bromely och Melton har utvecklat detta 

tillvägagångssätt, att kategorisera NRMs i termer av typen och graden av den institutionella 

religiösa ordningen. Inriktningen involverar både kulturella och sociala komponenter och det är 

alltid en fråga om nivå. Det som till slut framkommer av detta tillvägagångssätt är fyra breda typer 

av religiösa grupper. Den första punkten beskriver de grupper som har dominanta traditioner, 

och de är de grupperna som är högst troliga att rikta in sig på både det sociala och det kulturella 
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med den etablerade institutionella samhällsordningen. Den andra punkten beskriver sekteristiska 

traditionella grupper och de är de som riktar in sig på det kulturella med den dominanta sociala 

ordern men har etablerat självständighet och oppositionella organisationer. Den tredje punkten 

beskriver alternativa traditionella grupper och de är de som är sociala men inte kulturellt inriktade 

med den dominanta institutionella ordern. Den sista punkten presenterar den farligt eller plötsliga 

traditionella gruppen och den är varken socialt eller kulturellt inriktad med den dominanta 

institutionella ordern (Bromely 2012:14-16).  

 

Det har nu passerat ett halvt århundrade sen den samtida skaran av NRM började formas. 

Organisationerna är väl utvecklade och grundarna till de olika rörelserna har nu antingen dött 

eller är på väg att nå sitt slut. Första generationen av medlemmarna i de olika rörelserna som har 

stannat kvar i organisationerna har fått barn samt uppfostrat dem, barnen är tillräckligt stora så de 

själva kan bestämma om de vill stanna kvar och följa föräldrarnas fotspår eller lämna grupperna. 

Det som har varit det mest grundligt undersökta problemet inom studier av NRMs av 

sociologister och andra vetenskapsmän är konverteringen. Det som framkommer från 

undersökningarna av NMRs är att sociokulturella faktorer formar tillgängligheten av både 

rörelsen och potentiella konverterare. Det har blivit en betydande förändring i frågorna rörande 

de kontroversiella rörelserna i de västerländska organisationerna. Rekryteringen av NRM visar på 

kampanjer, offentliga insamlingar och deras kravfulla livsstilar har kommit att bli mer hängivna 

inom de synliga och mer kontroversiella grupperna (Bromley 2012:20,23-25) 

 

3.3 Begreppen karismatiskt ledarskap, ritualer och värvning av medlemmar. 

 

I detta avsnitt redovisas forskares perspektiv på begreppen karismatiskt ledarskap, ritualer och 

värvning av medlemmar.  

 

3.3.1 Karismatiskt ledarskap 
 

De viktigaste frågorna som Erin Prophet inleder med att ställa i sitt kapitel är; Varför väljer 

människor att lyda karismatiska ledare? Vad gör att en grupp väljer att följa en ledare längs med 

en katastrofal riktning? I kapitlet belyser Prophet att begreppet karisma refererar till tillskrivelsen 

av en individuell extraordinär, övermänsklig eller övernaturliga kraft hos den individ som ses 

inneha en auktoritet att leda och omvandla religiösa traditioner. Prophet förklarar att begreppet 

karisma inte alltid varit enkel att förstå. Det går att se karisman utifrån två olika perspektiv, det 

psykologiska och det sociala. I den karismatiska cykeln kan både ledare och anhängare möta en 

rad olika problem och det Prophet också påpekar är att karismatisk auktoritet sägs uppstå från 

kriser och sägs vara en inneboende instabil form av ledarskap (Prophet 2016:36-38). Vidare 

skriver författaren om det karismatiska bandet och rollen som medlemmarna har i 

karismatiseringsprocessen. Det framkommer fyra viktiga punkter i Prophets text som beskriver 

hur medlemmarna i de olika rörelserna bland annat hjälper till med att behålla och utveckla 

karisman i organisationerna. Ett exempel som Prophet tar med handlar om Berg´s Children of 

God och hur organisationens medlemmar liknas vid en karismatisk aristokrati. Medlemmarnas 

uppgift är att skydda sin ledare från andra utomstående som kan avslöja ledarens rätta jag. 

Vanligtvis skulle man kunna tro att det är ledarna för organisationerna som introducerar nya 
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anhängare för gruppen men så är inte fallet. Istället är det anhängarna till rörelsen som sköter 

rekryteringsprocessen (Prophet 2016:41-42). 

 

Mikael Rothstein skriver också om det karismatiska ledarskapet och hur det kan vara absurt att 

klassificera eller definiera det begreppet. Genom att medvetet berätta fantastiska och otroliga 

historier om en specifik person skapas en ledarkaraktär. Definitionen av det karismatiska 

ledarskapet som tidigare ansetts som absurd blir genom denna process godkänd och legitim. 

Några exempel på personer som karakteriseras med det karismatiska ledarskapet kan vara en 

guru, en mästare, en profet, en siare eller en annan profetisk ledare. Den termen som bör 

användas för denna beskrivning är hagiography (heliga skrifter), vilket definieras av en helig eller 

helgonlik individs häpnadsväckande liv och prestationer. Ibland kan hagiografier vara myter inom 

den mytologiska strukturen. Ser man till de religiösa grupperna kan det ibland vara enklare för 

individer att se upp till den mänskliga individen som ledare än själva gestalten Gud. Ron Hubbard 

och Raël är några exempel på profeter som är enklare att förstå. Förklaringen till varför sekter 

och nya religioner väljer att byta ut de heliga skrifterna mot berättelser om ledare som nämnts 

ovan gör det möjligt för vetenskapsmän inom de historiska och sociala kontexterna att få en ökad 

förståelse för fenomenet (Rothstein 2016:393,399).  

 

Catherine Wessinger skriver om karismatiska ledare i olika nya religiösa rörelser. Enligt Wessinger 

är det karismatiska ledarskapet något som är vanligt men inte alltid en nödvändighet. Det som är 

karakteristiskt i nya religiösa rörelser är att religionen antingen är plötslig eller alternativ i den 

kulturella kontexten. Växande rörelser uppstår inom alla traditioner och representeras i 

kombination av egenskaper från de olika traditionerna. Wessinger gör här skillnad mellan 

karismatiskt ledarskap och karisma samt hur begreppen definieras. Karisma kan alltså definieras 

som en egenskap som kännetecknas hos en individ  som pekar på att hon eller han har tillgång till 

en viss utstrålning och charm. När en individ hävdar sig ha karisma och får anhängare, kan hon 

eller han sägas vara en karismatisk ledare enligt Wessinger (Wessinger 2012:80-82). Slutligen 

skriver Wessinger att det är viktigt för följarna att de tänker kritiskt på vem och vad de tillskriver 

karisman, då det är en social konstruktion som när sig genom individens tro och tillgivenhet 

(Wessinger 2012:94). 

 

3.3.2 Värvning av medlemmar. 

 

Det har sedan tidigare florerat debatter om människors strävan att söka sig till det nya och kanske 

det ockulta. Många gånger har det diskuterats om de nya religiösa rörelserna även kallade NRR 

där den centrala debatten har handlat om hjärntvätt och sinneskontroll. George Chryssides 

skriver i sitt kapitel om de centrala delarna när det handlar om att konvertera till en ny religiös 

rörelse (Chryssides 2016:25). En av de platser som varit mest betydelsefull för de olika rörelser 

eller organisationer är internet. Internet har gjort det möjligt för organisationerna att presentera 

och marknadsföra sina budskap. Det framkommer också i Chryssides text att konvertering till en 

ny religiös rörelse inte alltid är något som är tillfälligt utan det beror mycket på sökaren och vad 

den söker i den nya religiösa rörelsen (Chryssides 2016: 31,34). James Lewis berättar om 

individens sökande och strävande efter att finna det nya. Det som framkommer i Lewis text är att 

han hänvisar till många andra forskare som lagt ner mycket tid och energi på att studera alternativ 
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spiritualitet. En av dessa forskare är Steven Sutcliffe. Sutcliffe visar på att sökandet hos en individ 

kan delas in i tre kategorier. Dessa beskrivs och analyseras utifrån det individuella sökande som är 

anpassat efter det egna behovet (Lewis 2016:63).  I det andra kapitlet fortsätter Lewis 

diskussionen om ämnet hjärntvätt. Det som främst diskuteras är frågan som vetenskapen vill ha 

svar på: Går det att tala om hjärntvätt i NRR? Det har rått delade meningar om huruvida 

individer som har sökt sig till nya religiösa rörelser har gjort det av fri vilja eller om de har blivit 

hjärntvättade. De största kritikerna har yrkat på att hjärntvätt har varit till största del anledningen 

till att personer har sökt sig till NRR. Sociologerna Snow och Machalek (1984) ger en förklaring i 

sin undersökning till konverteringen och varför modellen ”hjärntvättningen” eller den 

”framtvingade övertygelsen” är den mest populära. En av de personer som har ifrågasatt teorin 

om hjärntvätt är psykiatrikern Saul Levine. I en kvalitativ studie kunde Levine påvisa att en 

majoritet av personer som gick på så kallad väckelsemöten eller informationsträffar för en NRR 

oftast inte anslöt sig till den. Personer kunde gå dit och lyssna på budskapet men avstod från att 

gå med i organisationen. Det som gick att utläsa från Levines studie var att det inte fanns bevis på 

någon form av hjärntvätt men däremot kunde man heller inte förneka att hjärntvätt förekom 

inom olika rörelser (Lewis 2016:175, 180). 

 

3.3.3 Ritualer  

 

En viktig del för vissa NRR är ritualerna och deras utförande, Mikael Rothstein skriver i sitt 

kapitel om att vissa ritualer kan fokusera på det individuella utförandet medan andra riktar sig 

mot kollektivet. Ett bra exempel är scientologerna och deras form av terapi: Tanken med terapin 

är att individen ska under sin resa genom ”Bron till den totala friheten” följa scientologernas väg 

till frälsning. (Rothstein 2016:341-342). Olav Hammar skriver om de religiösa erfarenheterna i de 

olika NRRs och enligt honom är syftet med kapitlet att sprida en gnutta ljus över de religiösa 

erfarenheterna. Hammar lyfter fram de vetenskapliga metoderna inom det akademiska fältet vilka 

hade som uppgift att tolka okända religioner. Resultatet blev att man inte fann något avvikande 

eller främmande gällande religionerna som fenomen (Hammar 2016:367).  Till skillnad från vad 

Rothstein skriver om ritualerna så skriver Eugene Gallagher om NRRs skrifter dess betydelse 

inom de olika rörelserna. Genom att producera “nya biblar” skapas ett försök till att inrätta ett 

kulturellt sammanhang. Detta med anledning av att rörelserna ska kunna hålla sig aktiva och 

attraktiva för gamla och nya medlemmar (Gallagher 2016: 377-378) 

 

Sabina Magliocco presenterar nyhedendomen. I texten diskuterar hon bland annat olika former 

av hedendom så som modern eller enkel hedendom. Dessa beskrivs utifrån ett paraplybegrepp. 

Genom dessa olika former strävar hedendomen att återuppliva, återskapa och experimentera med 

äldre kristna religioner. Den religiösa erfarenheten hos hedningarna är alltid personlig och det 

som ligger hedningarna varmt om hjärtat är att kunna återförenas med naturen (Magliocco 

2012:150). När Magliocco beskriver hur nyhedendomen är strukturerad får man en förklaring att 

den är formad utifrån attityder och utövanden. Det finns inget tvång om att medlemmarna måste 

ha en liknande tro eller dela heliga texter med någon som praktiserar samma religion. Det som 

däremot binder religionen samman är ritualen. En tradition är att fira de olika livscyklerna som 

infinner sig i livet såsom födsel, mognadsålder, giftermål och döden. Det som även framkommer 

är att dessa ritualer kan se annorlunda ut, de kan antingen utföras av endast en individ eller av en 
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hel grupp. Hedningarna tror att ritualerna kan skapa omvandlingar (Magliocco 2012: 154-155). 

Magliocco ställer frågan i sin text om vem eller vilka som är de moderna hedningarna? Studier 

som gjorts inom fältet i Europa och Nordamerika visar att de moderna hedningarna är mer 

välutbildade än genomsnittet och det är mer kvinnor än män som praktiserar religionen. 

Hedningarna tar inte avstånd från civilisationen utan söker sig ofta till offentliga platser och 

städer med universitet där det finns en högre tolerans för frireligiositet. Ritualerna utförs på 

privata platser som det egna hemmet eller trädgården. Till skillnad från andra religiösa grupper 

finns det inga tydliga ledare som talar för rörelsen i de offentliga sammanhangen. Det kan 

däremot finnas någon som leder ritualerna men en självklar ledare för rörelsen i stort framträder 

ej (Magliocco 2012: 156, 158, 161-162). 

 

Under de senaste årtionden har vetenskapsmän inom de nya religiösa rörelserna arbetat med olika 

frågor som: Vad är ”nytt” med nya religioner? Är de religiösa överhuvudtaget? Vad är 

konsekvenserna för sådana kategorier? Shannon Tropser Schorey fortsätter sitt kapitel att skriva 

om det historiska fältet inom religion och internet och hur det under 2005 slog igenom. 

Författarna hänvisar till två andra forskare som beskriver just fältet, Morten Hojsgaard och 

Margrit Warburg. Den första vågen handlar om fascinationen av nyheter gällande teknologi och 

internet. Det som också framgår är att under denna period användes kvantitativa metoder av 

vetenskapsmän för att ta reda på vem som använde internet och hur. Den första vågen som slår 

igenom är under det sena 90-talet och det tidiga 00-talet. Den andra vågen som kommer strax 

efter millenniumskiftet diskuterar mer de realistiska perspektiven utifrån teknologins ståndpunkt. 

Slutkontentan av resultaten presenterades som följande; ”internet skapar inte religioner, utan det 

gör människor” (Tropser Schorey 2016:266). 

 

4. Diskussion  
 

I diskussionsdelen av denna studie ämnar jag till att med hjälp av den tidigare forskningen som 

har varit mitt resultat i studien kunna diskutera studiens tre frågeställningar; Hur framställs 

definitioner och kännetecken av begreppet nya religiösa rörelser?  Vad innebär att nyreligiös 

rörelse är ny? Vad belyser forskningen inom begreppen; karismatiskt ledarskap, ritualer och 

värvning av medlemmar till de olika rörelserna? 

 

Studien har tagit sin utgångspunkt utifrån ämnesplanen och kommentarmaterialet på grundskolan 

och gymnasiet och hur nya religiösa rörelser beskrivs för att sedan kunna gå vidare till vad flera 

olika forskare säger om begreppet nya religiösa rörelser. Avslutningsvis kommer metoden som 

användes till detta arbete diskuteras samt förslag till vidare forskning ges. 

 

4.1 Definitioner och kännetecken av begreppet nya religiösa rörelser 
 

Den första frågeställningen får egentligen hjälp från fler olika forskare att bli besvarad. Dock kan 

svaren skilja sig en del och definitionerna verkar också skilja sig beroende på vad, vart och när 

forskarna gjort sin studie eller arbete. Liselotte Frisk väljer att utgå från att begreppet är en 

paraplybeteckning av en mängd olika rörelser som egentligen inte behöver ha mycket gemensamt. 

Frisk börjar med att diskutera termen eller begreppet ”ny religiös” och ”rörelse”. Egentligen finns 
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det ingen bestämd regel om vad eller vilka rörelser eller företeelser som bör kallas nyreligiösa 

(Frisk 2011:11-12). Det som också framkommer från Frisk bok är individen och hur hen har 

utvecklats i den moderna tiden, vilket också har haft en påverkan på definitionen. I teosofiska 

rörelser tar individens utveckling inte slut i det här livet, utan individen ses som odödlig och blir 

till slut gudomlig (Frisk 2011:19). Ser man till kursplanen och de mål som bland annat 

gymnasieskolan lyfter fram krävs det från elevernas sida att de ska i kurs 1 fokusera på 

kristendomen och de övriga världsreligionerna, olika människosyn och gudsuppfattningar mellan 

de olika religionerna, religionen i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet. I kurs 2 i religionskunskapsämnet på gymnasiet ska eleverna däremot kunna arbeta 

med nya religiösa rörelser och strömmningar samt vad som kännetecknar dem. Eleverna ska 

också kunna hitta sambanden mellan världsreligionerna och de religiösa rörelserna (Kursplan 

lgy11).  

 

Det som är ett tydligt bevis på att olika forskare och olika tidsepoker har en betydande roll för 

definitionen av begreppet nya religiösa rörelser. Gordon Melton är en av de framstående 

forskarna som i ett försök att konstruera en fungerande definition av nya religiösa rörelser har 

varit så inkluderande som möjligt. Under de senaste tre årtionden har han sammanställt en lista av 

alla de grupper som är rubricerade som sekt eller nyreligiös rörelse och  har dessutom strukturerat 

en lista av alla nya religiösa rörelser som både forskare och den större publiken bekymrar med 

sektfrågan (Melton 2004:73-74). I hans studie som  gjordes under 1960-talet om sekt så använder 

han sig bland annat av J. Milton Yingers definition som referensram.  Den syftar till att en sekt är 

en liten kortlivad grupp med avvikande tro och praktiker, som fokuserades på en dominant 

ledare. Den definitionen verkade vara lämplig för sin tid och som religionssociologer kämpade 

redan med att etablera en subdisciplin och ett fåtal forskare har tillägnat mycket tid åt studerandet 

av sekter. Det skapas en tydlighet när det kommer till olika forskare och deras definitioner av 

begreppet nya religiösa rörelser när man använder de skolmaterial som finns tillgängliga för lärare 

och elever. I läroböckerna som nämns i studiens bakgrund finns det två böcker med, en lärobok 

från 1931 och en lärobok från 2015. Läroboken från 1931 använder sig av ordet sekt när de 

beskriver nya religiösa rörelser och beskriver det genom att säga vid sidan av de stora 

kyrkosamfunden finns ett antal mindre så kallade sekter. Det förekommer också exempel av 

författarna på vilka religionssamfund som finns på sidan av sekterna, bland annat mormonismen.  

Läroboken Religion och andra livsåskådningar från 2015 skiljer sig däremot markant från Korts 

lärobok i religionskunskap från 1931. Läroboken från 2015  är att en nyare bok och skriver om 

nya religiösa rörelser och hur nya religiösa rörelser kan se ut samt vilka rörelserna skulle kunna 

vara. Det läroboken också gör är att ge exempel på hur rörelserna har vuxit i bland annat Japan 

och Afrika sedan andra världskriget.  

 

Det som också skapar en tydlig bild av begreppets förändring över tid är den definitionen som 

Frisk skriver om under de religiösa organisationernas utveckling. Det som jag anser blir väldigt 

tydligt är när Frisk ställer kult, sekt och denomination mot varandra och man får se begreppens 

utveckling och förändring. Kulten som ses som en instabil organisation blir sedan en sekt. I kulten 

är auktoriteten ganska skärpt och spänningen mot samhället ökar. Sektens vanligaste utveckling 

beskriver Frisk som att forna spänningar gentemot omvärlden minskar samt de krav som  tidigare 

ställts på medlemmarna minskar. Sekten skapar en medelväg med världen och blir en 
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denomination eller ett samfund. Anledningarna till detta är att den andra generationens 

medlemmar tar vid (Frisk 2011:229).   

 

För att fortsätta poängtera hur viktig olika forskare och deras tillvägagångssätt är för att skapa en 

definition för begreppet nya religiösa rörelser så vill jag lyfta fram Eileen Barker som ett bra 

exempel på en forskare som bland annat ifrågasätter. I sin artikeln refererar hon bland annat till 

Gordon Melton som nämnts ovan. I början på artikeln belyser hon de två forskarna sitter på två 

olika utbildningar, olika tillvägagångssätt samt så erkänner Barker att hon har svårt att kämpa sig 

igenom Meltons position. Barker skriver att Melton inte är dåligt informerad eller har fel i sitt 

tillvägagångssätt och att det inte finns många forskare som har hans kompetens när det kommer 

till äldre och nya religioner. Det som Barker dock påpekar är att hon är en religionssociolog och 

Melton beskriver sig själv som en amerikanska religionshistoriker och har en Master i 

Kyrkohistoria och en Ph.D i historia och litteratur i religion så menar hon att trots att deras 

intressen av ämnet överlappar varandra så drar de ändå åt olika håll. De två forskarna ställer olika 

frågor och använder olika tillvägagångssätt i deras arbetsmetoder (Barker 2004:60). Den 

definition som Barker slutligen gör när hon talar om begreppet nya religiösa rörelser är att dela in 

dem i åtta punkter som definierar deras rörelse eller organisation. Barker ger därmed en 

helhetsbild om vad som karakteriserar och definierar de nya religiösa rörelserna. Följande punkter 

som lyfts fram är: Nya kombinationer, Nya platser och Strukturer, Nya medlemmar, Konvertering, gränser 

och dikotomi, Det typiska medlemskapet, Den karismatiska auktoriteten och Förändringen.  

 

I studien diskuteras även begreppet kyrka och sekt i bakgrunden utifrån ett religionssociologiskt 

perspektiv. En viktig karaktär under 1930-talet som har fördjupat sig i de två begreppen kyrka 

och sekt har varit Ernst Troeltsch tillsammans med att ha arbetat med Max Weber. Enskilt och 

tillsammans med Weber har det utvecklats tankar och begrepp kring just kyrka och sekt. En av de 

mest kända paradoxerna som också beskriver kyrkan som Troeltsch formulerar lyder enligt 

följande: Kyrkan vill behärska världen, behärskas därför av världen. Troeltsch beskriver också 

sekten och säger att den är på många sätt i motsats till kyrkan, det den dock har gemensamt med 

kyrkan är att den vill göra anspråk till att äga sanningen. Dessa två begreppsbeskrivningar av 

kyrka och sekt har kommit att bli bestående inom religionssociologins historia men har under 

årens gång kunnat kompletterats av andra religionssociologer. Det som jag dock tycker är extra 

intressant är att författarna Furseth och Repstad skriver inledningsvis att inga värderingar läggs 

när man talar om begreppet sekt utifrån ett religionssociologiskt perspektiv utan det sker under 

neutrala omständigheter. Anledning till detta intresse är att jag återblickar då till min inledande 

text skriven av Åkerbäck som betonar de problem som kan ske i undervisningens gång när man 

använder laddade begrepp som just sekt.  Åkerbäck skriver att det enklaste för läraren är att inte 

använda begreppet sekt i sin undervisning utan istället använda det mer neutrala begreppet ”nya 

religiösa rörelser”.  

 

4.2 Är en nyreligiös rörelse ny?  
 

Den andra frågeställningen besvaras med hjälp av två olika forskares studier och artiklar. Det som 

framkommer från David Bromelys text New religious movements, ”The sociology of new 

relgious movements” (2012). NRS är förkortningen av Nya religiösa studier och är ett 

framstående område inom specialiseringen av akademiska studier av religion och har som primärt 
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mål att studera nya religiösa rörelser. Tack vare NRS som har gjort det möjligt har forskare 

kunnat ta fram kunskap om hur religiösa organisationer formas och växer. Det som Bromely 

främst fokuserar på är likheter och skillnader i de nya religiösa rörelserna i deras organisationer 

och det som också nämns i hans text är de problem som NRS har som grundläggande problem, 

de nya religionerna. Fördelarna med dessa studier anser jag vara viktiga när man talar om nya 

religiösa rörelser specifikt i skolans värld. Undervisningen i skolan behöver bygga på ny 

forskning.  

 

Fortsättningsvis skriver Eileen Barker om hur en nyreligiös rörelse skulle kunna vara ny?  Hon 

inleder med att beskriva den känslan som kan finnas av att inget är nytt och inget kan uppstå ur 

det tomma intet. Däremot kan det finnas en känsla som ändå beskriver en ”nyhet” där det finns 

nya perspektiv och förståelser som återskapas från de äldre traditionerna. Barker menar att den 

frågan som behövs ställas är ”På vilka sätt är nya religiösa rörelser nya och på vilka sätt är de 

traditionella?”.  I den text som är nämnd ovan och skriven av Barker tar hon fram åtta punkter 

som definierar nya religiösa rörelser. De två första punkterna besvarar denna frågeställning 

väldigt bra. Den första punkten beskriver Nya kombinationer där hon återkommer till ordet newness 

eller nyskapelse som skulle vara den svenska översättningen. Nyskapelse innebär förändring och 

en skillnad till de som var förut och till det som hade varit där förut. Det som skulle kunna vara 

uppenbart är att nya religiösa rörelser kan vara nya inom vissa traditioner som involverar en ny rit 

eller en ny skrift. Ett sådant exempel är Guds Barn (Children of God) radikala tolkning av ”Law 

of Love”. Den andra punkten som Barker lyfter fram är Nya platser och Strukturer. Här hänvisar 

hon till Meltons tankar om att religion kan vara någorlunda ny i vissa societeter men har redan 

lyckats under flera århundraden i andra societeter. Detta menar Barker på att det inte är något 

konstigt, eftersom religionerna vandrar tillsammans med immigranterna eller presenteras av 

missionärerna (Barker 2004:62-63). I religionsämnet på gymnasiet så arbetar eleverna med 

begreppen Nyreligiositet och Privatreligiositet i kurs 2. Syftet är att eleverna ska fokusera på de mer 

spridda religiösa strömningarna som idag benämns som new age eller andlighet och spiritualitet. 

Inom den gymnasiala nivån handlar nyreligiositet mer om en fördjupad analys där bland annat 

rörelsernas förhållande till världsreligionerna ska undersökas (Kursplan lgy11:5).  Det som 

kommentarmaterialet för grundskolan också lyfter fram vilket också har stor betydelse för elever 

och ungdomar är att de religiösa strömningarna gör avtryck i elevernas livsvärld. Film, böcker och 

tv-serier är exempel på det som rymmer nyreligiösa uttryck och för många ungdomar är det mer 

naturligt att söka svar på sina livsfrågor i populärkulturella källor än i religiösa urkunder inom de 

etablerade religionerna står det i kommentarmaterialet (Kommentarmaterial 2017:22). 

 

4.3 Begreppen; Karismatiskt ledarskap, ritualer och värvning av nya 

medlemmar 
 

Den tredje frågeställningen var den lättaste att besvara. Många av forskarnas arbete som jag 

analyserade och tog hjälp av hade tittat på just de tre begreppen karismatiska ledare, ritualer och 

värvning av nya medlemmar. Börjar vi titta på det första begreppet, karismatiska ledare så skriver 

bland annat Prophet, Wessinger, Barker och Rothstein om olika kännetecken och karismatiska 

ledare. Det Rothstein inleder med att skriva om när det kommer till det karismatiska ledarskapet 

är att det går att skapa en ledarkaraktär genom att berätta berättelser och historier om en individ. 
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Några exempel som Rothstein bland annat belyser som karismatiska ledare är en guru, en 

mästare, en siare eller en annan profetisk ledare. Ett exempel på en verklig människa skulle kunna 

vara scientologikyrkans skapare Ron Hubbard.  

 

När det kommer till ledarskap i olika organisationer eller i olika rörelser så brukar ofta följdfrågor 

ställas som ”Varför väljer människor att lyda karismatiska ledare? Vad gör att en grupp väljer att 

följa en ledare?” Prophet väljer att tala om begreppet karisma som refererar till tillskrivelsen av en 

individuell extraordinär, övermänsklig eller övernaturliga kraft hos den individ som ses inneha en 

auktoritet att leda och omvandla religiösa traditioner. Det går också att se karisman från två 

perspektiv, det psykologiska och det sociala (Prophet 2016:36-38). Wessinger fortsätter att skriva 

om det karismatiska ledarskapet i de olika religiösa rörelser och det hon menar  är att ledarskapet 

är något som är vanligt med inte alltid  en nödvändighet. Många frågor kan då börja ställas som 

till exempel; varför behövs dessa karismatiska ledare och varför så många individer följer dessa 

personer?. En av teorierna skulle kunna vara att hjärntvätt förekommit i de olika rörelserna. En 

av de forskarna som talar om hjärntvätt och bland annat refererar till två sociologer och en 

psykiatriker är Lewis (Lewis 2016:175, 180). Barker som tidigare har nämnts frekvent i uppsatsen 

tar upp som den sjätte punkten just det karismatiska ledarskapet. Det hon poängterar är just vad 

som krävs  för att skapa en organisation, vilket är någon form av karismatiskt ledarskap. 

 

Det andra begreppet som undersöktes i denna frågeställning var de ritualer som 

uppmärksammats av forskare. Den religiösa rörelsen  Magliocco beskriver är hur nyhedendomen 

är strukturerad. Det som framkommer är att det finns inga tvång eller kravet att ha lika tro eööer 

dela de heliga texterna. De som sammanför nyhedendomens medlemmar är de rituella 

utföranden som inte heller behöver se ut på samma sätt. Ritualerna kan genomföras individuellt 

eller i grupp. Hedningarna tror att ritualerna kan skapa omvandlingar (Magliocco 2012: 154-155).  

Rothstein återkommer även under detta begrepp och skriver också att en viktig del för de nya 

religiösa rörelserna är ritualerna och deras utföranden. En av de exempel som han lyfter är 

återigen scientologerna och deras form av terapi: Tanken med terapin är att individen ska under 

sin resa genom ”Bron till den totala friheten” följa scientologernas väg till frälsning. (Rothstein 

2016:341-342). 

Avslutningsvis har det i sista begreppet undersökts värvningen av nya medlemmar inom de nya 

religiösa rörelserna. Här skriver bland annat Eugene Gallagher om NRRs skrifter och dess 

betydelse inom de olika rörelserna. Genom att producera “nya biblar” skapas ett försök att inrätta 

ett kulturellt sammanhang. Detta med anledning av att rörelserna ska kunna hålla sig aktiva och 

attraktiva för gamla och nya medlemmar (Gallagher 2016: 377-378). Barker som återkommer i 

denna kategori skriver också om det typiska medlemskapet och nya medlemmar. Det som 

framkommer är bland annat att varje rörelse har på något sätt en väg att attrahera nya 

medlemmar men också en väg att få en viss skara av människor att inte vilja ansluta sig till deras 

respektive rörelse. Innan talades det också om att man värvade medlemmar efter ålder, hudfärg 

och utbildning. 

 

4.4 Metoddiskussion  
 

Den metod som valdes inför denna uppsats var en begreppshistorisk metod som grundade sig 

utifrån ett semasiologiskt (begreppets betydelser) och onomasiologiskt (begreppets förändringar) 
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fält. Studien som har gjorts grundar sig i begreppet nya religiösa rörelser och dess definition vilket 

har gjort att mitt metodval har passat bra inför detta arbete. Det som är fördelen med denna 

metod är att begreppshistoria syftar till hur man kan studera vetenskapligt tänkande och kulturella 

fenomen och använda sig av analyser i långvariga utvecklingshistorier. Det som har passat in i 

min studie är att jag har använt mig av många olika forskares olika definitioner av begreppet 

vilket har gjort att jag har kunnat applicera begreppets betydelse men också till begreppets 

förändring. Kurunmäki som skriver om begreppshistoria anser att användbarheten av 

begreppshistoria är relevant eftersom den är textbaserad och mitt material utgörs av en större del 

text.  

 

Jag tror inte att jag hade kunnat använda mig av en annan metod till detta arbete eftersom fokus 

låg på betydelsen och förändringen i begreppets definition. Därför hade det blivit mer 

svårhanterligt om jag hade använt mig av exempelvis en argumentationsanalys där jag behöver 

argumentera för olika forskares räkning. En tanke som däremot skulle ha varit intressant nu i 

efterhand hade varit att kombinera begreppshistorian med en annan metod, exempelvis en 

innehållsanalys. 

 

4.5 Förslag till vidare forskning 
 

Som förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka lärarens 

undervisningsmetoder i ämnet nya religiösa rörelser. Syftet med detta skulle vara att se hur läraren 

använder sig av olika begrepp såsom nya religiösa rörelser, sekt, karisamtiskt ledarskap och 

karisma. Exempel på frågeställningar till den kommande studien skulle kunna se ut på följande 

sätt.  

 

❖ Hur arbetar läraren med blocket nya religiösa rörelser? 

❖ Vilket material använder läraren i sin undervisning om nya religiösa rörelser?  

❖ Upplever läraren ämnet som laddat?  

 

5. Sammanfattning  
 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka olika förståelser av begreppet Nya 

religiösa rörelser som återfinns hos några ledande forskare inom forskningsfältet. 

Frågeställningarna som studien ämnar att besvara är följande: Hur framställs definitioner och 

kännetecken av begreppet nya religiösa rörelser?  Vad innebär att nyreligiös rörelse är ny? Vad 

belyser forskningen inom begreppen; karismatiskt ledarskap, ritualer och värvning av medlemmar 

till de olika rörelserna? 

 

I studiens bakgrund uppmärksammas två läroböcker från gymnasieskolan där begreppet nya 

religiösa rörelser framträder. Den första läroboken, Kort lärobok i religionskunskaps för 

ungdomsskolor (Wahlgren och Werner 1930) och den andra läroboken jag har tittat på heter 

Religion och andra livsåskådningar (Ring 2015). I läroboken från 1930 finns inte begreppet nya 

religiösa rörelser och författarna väljer istället att skriva om sekter, till skilland från 
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läromedelsboken från 2015 som belyser både nya religiösa rörelser och begreppet sekt. Syftet 

med att använda två böcker i bakgrunden är att visa hur skolan använder sig av begreppen i sina 

läromedel.  

 

För att studien skulle kunna genomföras har litteraturen sökts i databaserna Summon, Högskolan 

Dalarnas bibliotekessöktjänst samt Google Scholar. Sökningen begränsades till engelskspråkiga 

eller nordiska språk samt i vissa sökningar lade jag till nyckelbegrepp för att utöka området. 

 

Vidare är undersökningsdelen och resultatet av studien uppdelad utifrån tre sektioner. Den första 

delen syftar till definitioner av begreppet nya religiösa rörelser. Den andra delen fokuserar på en 

diskussion mellan olika forskare och deras arbeten och den tredje delen ser till begreppen 

karismatiska ledare, ritualer och värvning av nya medlemmar. Slutligen sammanfattas resultatet i 

en diskussion där även metoddiskussion presenteras samt förslag till vidare forskning.  
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