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Abstract 
 

My aim for this essay is to investigate if The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is a 

religious sect, on the basis of literature and information about the Mormons organisation and 

their religious standpoints. My conclusion is that Mormon Church is a religious sect. Their 

organisation has several sect characteristics according to sect definitions; see for example 

Göran Gustafsson (2000), Mikael Rothstein (1997) and Bryan R. Wilson (1970). Other 

researchers in religious studies think that the Mormon Church is not a sect but a cult. To a lot 

of people, researchers in religious studies or not, religious sects are something bad. This is an 

unbalanced view, because in many cases people should have been alcoholics or a drug addicts 

if they were not members of a religious sect. There are in all societies religious groups that are 

dangerous for the people who want to be within this kind of groups. According to my analysis 

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints can’t be seen as a dangerous sect even if the 

church fit the definition for manipulative sects. 

 

Keywords: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna, kristen amerikansk 1800-

tals organisation, nyreligiösa rörelser, religionssociologi och religiösa sekter. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
 

Sekter överhuvudtaget är intressant att läsa om och fördjupa mig i oavsett vilken religiös 

organisation det handlar om. Intresset för religiösa sekter började gro när det tragiska mordet i 

Knutby 2004 inträffade, där pastorn i en pingstförsamling ansågs vara hjärnan bakom mordet 

på hans fru och detta mord utfördes av familjens före detta barnflicka under psykisk 

manipulation från pastorns sida. Enligt min uppfattning pekas denna pingstförsamling i 

Knutby ut bland annat av kvällstidningarna som en religiös manipulativ sekt. Mitt intresse för 

att undersöka just om mormonerna växte fram när jag i somras läste en bok av John Krakauer 

vid namn Mord i Guds namn som handlade om de fundamentalistiska mormonerna i Utah, 

USA där dessa människor har rättfärdigat ett mord på en kvinna och hennes nyfödda barn 

genom att hävda att kvinnan har levt ett orättfärdigt liv och dragit skam över hela 

mormonförsamlingen, därför att kvinnan och hennes man inte ville vara mormoner längre 

vilket ansågs av de övriga mormonförsamlingsmedlemmarna vara den mördade kvinnans fel. 

Mördarna var vänner till denna familj och hade känt dem länge och en av dessa var dessutom 

en högt uppsatt och respekterad ledare inom denna församling. Författaren till Mord i Guds 

namn pekar ut mormonerna som en religiös sekt utan att diskutera vad en sekt är för något 

eller inte ens stöda sig på vad sektforskningen säger om dem. Det var denna frågeställning om 

mormonerna verkligen är en religiös sekt som i första hand väckte intresset hos mig när jag 

läste boken. Därmed tyckte jag att det vore väldigt intressant att just titta närmare på 

mormonerna och sektbegreppet vilket har resulterat i denna uppsats. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte är att undersöka om mormonerna är en religiös sekt eller inte och vad 

sektforskningen säger om dem utifrån fördjupade studier om mormonernas världsbild och hur 

deras organisation är uppbyggd. Samt att titta närmare på om mormonerna anses vara en farlig 

sekt genom att studera olika sektteorier. Därmed blir mina frågeställningar följande: 

• Hur ser mormonernas världsbild och organisation ut? 

• Vad är en religiös sekt och vad säger sektforskningen om mormonerna? 

• Faller mormonrörelsen in på ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt? 

• Räknas mormonrörelsen som att tillhöra kategorin farlig sekt? 
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1.3  Material och metod 
 
Denna uppsats bygger helt på litteraturstudier om mormonerna, kännetecken på religiösa 

sekter och sektforskningens uppfattning om mormonerna. Därmed har jag valt den kvalitativa 

metoden med ett deskriptivt perspektiv för att få svar på mina frågeställningar i och med att 

jag kommer att göra egna texttolkningar och textanalyser av mina utvalda litteraturkällor. Jag 

anser att detta är den mest lämpligaste metoden för min undersökning i och med att mina 

frågor bygger på textmaterial. Enligt min tolkning om samhällsvetenskapliga metoder går det 

alldeles utmärkt att både använda sig av de kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätten för 

samma undersökning vilket vore lämpligt att även göra i denna uppsats. Jag anser dock att 

den kvalitativa metoden är den som ligger närmast huvudsyftet och på grund av brist på tid 

och med tanke på omfattningen till en C-uppsats så måste jag helt utelämna fältstudier och 

kvantitativa ansatser om mormonerna. Den källa jag främst har använt mig av för att beskriva 

mormonerna är religionsforskarens Håkan Arlebrands bok Drömmen om gudomlighet. En 

inblick i mormonkyrkans hemligheter. Mina viktigaste källor till vad religiösa sekter är för 

något är boken Tro, samfund och samhälle – sociologiska perspektiv som är skriven av Göran 

Gustavsson som är professor emeritus i religionssociologi vid teologiska institutionen i Lund 

och har i ett flertal böcker, forskningsartiklar och tidskriftsartiklar behandlat olika aspekter av 

det religiösa livet i Sverige. Dessutom har jag använt mig flitligt av Att leka med elden – 

sekternas värld skriven av Karl-Erik Nylund som arbetar som präst inom Svenska kyrkan och 

är ofta anlitad av massmedia som expert inom sektområdet. Att skriva en saklig uppsats som 

är helt byggd på textmaterial innebär även att jag själv måste vara källkritisk till den. Det 

finns en stor mängd litteratur om religiösa sekter och mormonerna och de källor jag anvisar 

till är de som enligt mitt källkritiska förhållningssätt är de mest tillförlitliga och användbara 

för en C-uppsats i religionsvetenskap. Mina egna förslag på hur jag eller någon annan kan gå 

vidare med denna uppsats är följande: 

• Är mormonerna kristna och hur är det att leva som troende mormon? 

• Vilka sekter finns i Sverige? 

• Vad främjar de religiösa sekterna? 

Jag vill ytterligare betona att dessa ovannämnda frågor kommer jag inte att behandla då de 

faller utanför ramen för mitt uppsatsämne. 
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1.4 Disposition 
 

Efter redogörelsen för introduktionen ovan har jag valt att dela in uppsatsen i två delar där jag 

kallar den första beskrivande delen för undersökning. I denna redogör jag för vad 

mormonerna tror på, hur deras organisation är uppbyggd och hur kvinnans ställning är inom 

mormonkyrkan samt förklarar vad som menas med religiös sekt. Den andra delen har jag valt 

att kalla analys och diskussion. Där analyserar och diskuterar jag om mormonerna faller inom 

ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt. Jag har valt att ta med vad 

sektforskningen säger om mormonerna i denna analys- och diskussionsdel i och med att detta 

hänger ihop med min analytiska och diskuterande del i uppsatsen. Det sista i denna uppsats är 

en sammanfattning av undersökningens och mina egna slutsatsers huvuddrag. 

 

1.5 Historisk bakgrund 
 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga betecknas ofta som mormonismen och anhängare till 

denna kallas mormoner som är en amerikansk religion som bildades 1830 av en man vid 

namn Joseph Smith från Palmyra i staten New York.1 Han föddes 18052 och växte upp i en 

nybyggarfamilj som höll strängt på kristna seder och traditioner och betonade betydelsen av 

hårt arbete och var dessutom övertygade om att Gud i nutid ska återetablera den kristna 

kyrkan till samma status som den hade i Nya Testamentet. Joseph var mycket intresserad av 

profetiorna som finns i Bibeln och därmed funderade han mycket på sin kristna tro.3 En natt 

fick Joseph en religiös uppenbarelse och det var ängeln Moroni som visade sig som sedan 

sade att han var sänd av Gud för att tala om för Joseph att han skulle utföra ett viktigt 

uppdrag. Moroni nämnde en bok som var skriven på guldplåtar som låg gömda i en stenkista 

på ett berg som fanns i närheten där Joseph bodde. Moroni sade sig också tillhöra ett 

amerikanskt urfolk och han hade själv redigerat plåtarnas texter som han hade fått av sin far, 

Mormon vilket förklarar namnet på mormonernas heliga skrift Mormons bok vilket är dessa 

guldplåtar. Det sägs att Joseph hittade guldplåtarna på det namngivna berget men de fick 

absolut inte visas för någon annan människa och eftersom han inte förstod språket som 

guldplåtarna var skrivna på kunde Joseph inte översätta dem. Joseph fick hjälp för att göra 

detta av läraren Oliver Cowdery och tillsammans fann de att guldplåtarna innehöll texter som 

beskrev en kultur som hade funnits för ca 2000 år sedan. Det var denna ursprungskultur som 
                                                           
1 Wibeck 2005, s 184. 
2 Ewald (red.) 2006, s 335. 
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Moroni tillhörde och detta betydde att en kristen kyrka har en gång funnits i Amerika men 

anhängarna till den blev betraktade som kristna avfällingar och därmed försvann denna 

ursprungskyrka. Denna kyrka återställdes genom att Joseph Smith hittade guldplåtarna vilka 

till och med förutsades skulle hittas4 och detta kan man läsa om i Mormons bok.5 Gud gav 

Smith gåvan att kunna ändra de delar i Bibeln som han själv ansåg har feltolkats av de judiska 

och kristna folken. 1831 flyttade Joseph Smith och hans anhängare till Ohio i Missouri för att 

här var platsen för staden Sion, förklarade Joseph. Han hävdade dessutom att det var här som 

Edens lustgård en gång låg samt att det är hit som Jesus ska återvända till. Därmed blev han 

betraktad som en profet av sina mormonska anhängare. 1844 blev Joseph Smith ihjälskjuten 

när han satt fängslad för att han blev beskylld för månggifte, s.k. polygami. Efter profetens 

död flyttade hans anhängare till Utah vilket motsvarar en resa på 165 mil som då skedde med 

häst och vagn.6 Brigham Young (1801-1877) som blev utsedd som ledare för mormonerna 

efter Smiths död7 ansåg att Utah var det nya Jerusalem och det var inte mindre än 80000 

mormoner som flyttade hit under de kommande 22 åren.8

 

2. Undersökning 
 

2.1 Mormonernas världsuppfattning och livsåskådning 
 

Mormonerna beskriver sin kyrka som en återställelse och med det menas att Gud har återställt 

de läror, seder och den organisation som försvann snart efter Jesus död som en konsekvens av 

människornas olydnad inför Gud. Det är därför som lydnad och olydnad är de två 

nyckelbegreppen inom mormonkyrkans tänkande. Beskrivningar av historiska händelser i 

Mormons bok liknar i allra högsta grad Bibelns berättelser om hur Gud kämpar mot ett olydigt 

folk, men ändå utlovas de en kommande frälsning från gudomen. Läran och förbunden 

innehåller en samling uppenbarelser som ska ha kommit till Joseph Smith och andra 

mormonledare och dessa uppenbarelser fick stor betydelse för utvecklingen av 

mormonkyrkans teologi, organisation, levnadssätt och lära. I centrum för läroutvecklingen 

finns tre huvudsakliga drag: prästadömet, livet efter detta och familjen.9 Prästadömet är 

                                                           
3 Wibeck 2005, s 185-190. 
4 Hinckley 1995, s 7-10, 16-18. 
5 Mormons bok, 2 Nephi 3. 
6 Wibeck 2005, s 184-187. 
7 Ewald (red.) 2006, s 335. 
8 Wibeck 2005, 184-187. 
9 Beskow 2005, s 34-35. 
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indelat i två grader; först måste pojkarna ha gått igenom de tre nivåerna diakon, lärare och 

präst inom den aronitiska ordningen10 (från 12 till 19 års ålder)11 vilket är det lägre 

prästämbetet, tills de blir äldste inom det melkisediska prästadömet som är den högre graden 

av prästtitel inom mormonkyrkan. Sedan kan en äldste bli överpräst i en mormonförsamling 

vilket motsvarar den högsta titeln inom den andra graden. Titlarna inom det mormonska 

prästerskapet är bara tillgängliga för männen och kvinnorna anses ha en del i det genom sina 

män.12 Mormonerna ser Jesus lidande och död som en befrielse för att den tog bort arvsynden 

som hade drabbat de kristna människorna genom Adams misslyckanden i paradiset och den 

religiösa befrielsen ger varje mormon möjlighet att börja leva ett heligt liv i lydnad i Guds 

tjänst.13

 

Mormonerna ser himlen som att den består av dessa tre följande nivåer; den högsta är 

celestiala nivån som innebär himlen, sedan kommer den terrestriala nivån vilken är vår jord 

som vi lever på och till sist är den telestiala nivån som symboliserar ände och slut. Det är 

tänkt ur mormonrörelsens tänkande att alla människor ska nå den högsta nivån i himmelriket, 

men först måste ett dop genomföras. Denna process börjar med att personen ifråga blir 

intervjuad där han/hon lovar att leva efter mormonkyrkans lära. När detta är genomfört så 

äger dopceremonin rum som innebär i praktiken att dopkandidaten blir nedsänkt i vatten.14 

Den celestiala himlen, den högsta nivån kan bara uppnås av gifta melkisediska präster, deras 

hustrur och familjer men först måste de ha förenats genom särskilda ceremonier i 

mormontemplet. Det är denna högre form av frälsning som mormonerna pratar om som en 

”upphöjelse”.15

 

I en ritual som kallas endowment genomgår mormonerna en rituell tvättning och smörjelse 

och sedan blir de undervisade i kyrkans centrala läror och ger löften som bekräftar ett förbund 

mellan de själva och det gudomliga. Detta ger mormonerna makt att uppnå upphöjelsens 

status efter när uppståndelsen har ägt rum efter det att jorden har gått under och de 

mormonerna som har genomgått denna ritual blir ofta omtalade som ”nycklarna” vilket i sin 

tur symboliserar att de har kontrollen över krafterna i livet efter detta. Alla som har deltagit i 

endowment-ritualen får ett heligt och hemligt namn och får även rätt till att bära särskilda 

                                                           
10 Olivestam 2002, s 316. 
11 Beskow 2005, s 35. 
12 Arlebrand 1989, s 22, 41. 
13 Hinckley 1995, s 29-32. 
14 Olivestam m fl. 2002, s 315. 
15 Beskow 2005, s 35. 
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slags underkläder som kallas garment. Det som kännetecknar mormonismen är när män och 

kvinnor blir förenade i en tempelvigsel är förenade för all evighet och inte bara ”tills döden 

skiljer dem åt” som i de traditionella kyrkliga giftermålsritualerna. För att få och kunna leva 

tillsammans för evigt måste de äkta makarna därför vara vigda i ett mormontempel och 

genom sin föreviga förening fortsätter kvinnan och mannen sin färd tillsammans från själens 

föreexistens hos Gud före detta liv, genom jordelivet och in i sin gudomliga identitet och 

denna resa kallas frälsningsplanen.16 De vigslar som äger rum i mormonkapell gäller endast 

detta liv och upphör att gälla när någon av makarna dör och oavsett vilken grad mannen har 

får paret rätt att gifta sig i ett mormonkapell vilket är skillnaden mellan en kapellvigsel och en 

vigsel som äger rum i mormontemplet. Att segra över den mänskliga döden genom det 

melkisediska prästadömet, makarnas totala förening och den eviga vägen mot gudomlig status 

är de grundläggande sederna hos mormonerna. Detta förklarar mormonernas stora intresse för 

släktforskning och den är grunden för de tempelriter som utförs till förmån för de döda 

människorna.17

 

Karakteristiskt för mormonernas livsstil är att de ordagrant följer Visdomsordet som är 

mänskliga påbud från Gud18 om att bland annat inte dricka alkohol, kaffe eller te, inte 

använda tobak eller andra droger, inte ha sexuella relationer före eller utanför äktenskapet, 

inte ägna sig åt homosexuella handlingar, ge en tiondel av sin lön till mormonkyrkan19 och att 

bara äta kött i måttliga mängder.20 Mormonerna menar själva att lagarna finns till för att visa 

vägen till ett fullkomligt liv21 och därför anser mormonkyrkan att det är i familjen som 

värderingar och normer bäst kan läras ut. Enligt mormonerna själva har det visat sig att hålla 

familjen sammanhållen leder till större personlig tillfredsställelse, mer sinnesfrid och bättre 

självkänsla för individen. Därmed ligger det ett stort ansvar på föräldrarna att uppfostra sina 

barn till att bli goda mormoner för att det leder i sin tur till att familjen blir en stark och trygg 

sådan vilken i sin tur bidrar till att samhället i stort blir stabilt och välmående. Mormonkyrkan 

betraktas av familjen som en viktig institution där varje familjemedlem kan få hjälp att 

utvecklas på det sociala, känslomässiga, intellektuella och andliga planet.22

 

                                                           
16 Arlebrand 1989, s 47-50. 
17 Beskow 2005, s 35. 
18 Arlebrand 1989, s 39. 
19 Olivestam m fl. 2002, s 316. 
20 Beskow 2005, s 36. 
21 Hallberg 1994, s 34. 
22 Fakta om kyrkan i Sverige 2005, s 2-3, 5, 7. 
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Redan från första början trodde mormonerna att Guds rike innebär ekonomiska rikedomar och 

därför blev och är engagemang i affärslivet en naturlig del i livet för mormonerna. Enligt 

mormonerna är Mormons bok Guds ord och därför betyder den väldigt mycket för de troende 

mormonerna även i det praktiska livet och enligt Joseph Smith är Mormons bok den mest 

korrekta boken av alla böcker som finns på hela jordklotet. Trots att det är mycket långt ifrån 

alla mormoner som är fundamentalister så är frågan om bokens trovärdighet central för dem. 

Ur teologisk synvinkel är Läran och förbunden den viktigaste av mormonkyrkans verk för att 

det är i denna som de flesta av de läror som är karaktäristiska för Jesu Kristi Kyrka av Sista 

Dagars Heliga finns. När mormonerna använder ordet ”Gud” menar de en person med en 

fysisk kropp med en människas utseende och därmed är Gud som en mänsklig fader, som har 

en hustru vilket är den himmelska modern, för de troende mormonerna.23 Därmed förkastar 

mormonerna treenigheten där Gud är en men uppenbarar sig i tre gestalter. Joseph Smith 

förkunnade istället att Gud, Jesus och den Helige Anden är tre olika personer och tre gudar 

men att de är ett i ord och handling.24

 

Orden ”Sista Dagars Heliga” i mormonernas officiella namn, Jesu Kristi Kyrka av Sista 

Dagars Heliga markerar en övertygelse att tidens slut är snart här. Även om den ursprungliga 

mormonkyrkan aldrig såg sig som någon apokalyptisk rörelse fanns det ändå hos de första 

mormonerna en stark övertygelse om att Jesus skulle mycket snart komma tillbaka till jorden. 

Enligt mormonerna finns det tecken på vår jord som Gud ger till människorna för att påminna 

oss om att världens undergång är nära. Sådana tecken är t ex krig, homosexualitet och 

naturkatastrofer och efter att jorden har gått under inträder tusenårsriket där mormonerna, de 

”heliga”, kommer att regera över jorden tillsammans med Gud25 och därmed strävar 

mormonerna efter teokrati som betyder just Gudsstyre.26 Detta är grunden till att mormonerna 

räknar med att deras värderingar en dag ska styra vår värld.27 Liahona heter den tidskrift som 

mormonerna ger ut och som kan översättas till ”Kompass” eller ”Vägvisare” och den trycks 

på 51 olika språk och varje nummer behandlar olika frågeställningar som är aktuella i dagens 

samhälle.28 Utomstående människor känner lätt igen mormonerna med tanke på deras klädsel 

där männen bär vit skjorta, svart kavaj och slips och kvinnorna bär en svart knälång kjol med 

vit blus till. Detta förklarar mormonerna att det hör till deras andliga uppgift att uppföra sig 

                                                           
23 Arlebrand 1989, s 29-32. 
24 Hallberg 1994, s 30. 
25 Ibid, s 29. 
26 Arlebrand 2003, s 203. 
27 Arlebrand 1989, s 44. 
28 Liahona 2008 Nr 4, s 1. 
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som goda representanter för mormonkyrkan. Anledningen till detta, i sin tur, är att de räknar 

med att deras värderingar en dag ska styra vår värld och därmed är det nödvändigt att klä sig 

anständigt och hålla god hygien även utåt sett, enligt de mormonska anhängarna.29

Mormonerna som finns över hela världen beräknas idag överstiga 13 miljoner30 och kyrkan 

inom mormonismen kallas tempel och det största finns i Salt Lake City, USA. Det är bara de 

mormoner som lever ett moraliskt acceptabelt liv, som t ex inte brukar alkohol, droger, kaffe 

eller te och som inte har sex före äktenskapet som har tillträde till mormontemplet.31 

Mormonerna själva anser att de är de enda sanna kristna människorna32 och påpekar att deras 

tro och lära är densamma som den som de allra första kristna levde efter.33

 

2.2 Organisationens uppbyggnad inom mormonkyrkan 
 

Varje manlig mormon som har fyllt tolv år kan bli medlem av det s.k. aronitiska prästadömet 

och ledarskapet är uppbyggd som en pyramid. Inom mormonkyrkan räknar man tre 

organisationsnivåer vilka är följande: 

Generalauktoriteter kallas kyrkans högsta ledarskap som har sitt säte i Salt Lake City, USA. 

Dessa ledare får lön av mormonkyrkan och denna titel är i princip giltig hela livet ut och de 

väljer sig själva som en generalauktoritet. Det är sedan kyrkans generalkonferenser, som äger 

rum varje år under månaderna april och oktober, som bekräftar vilka som har utsett sig själva 

till nya generalauktoriteter. Den högsta auktoriteten inom mormonkyrkan är presidenten som 

betraktas som Guds talesman på jorden. Enligt en av Joseph Smiths uppenbarelser ska 

presidenten vara en siare, uppenbarare, översättare och profet. Tillsammans med sina två 

rådgivare bildar presidenten mormonkyrkans första presidentskap.34 I mitten på januari 2008 

avled mormonkyrkans president Gordon B. Hinckley vid 97 års ålder i Salt Lake City. 

Mormonerna har betraktat Hinckley som en profet och därför utsågs han till kyrkans president 

1995.35 Hinckley var känd för sin förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift och han har 

skrivit och redigerat flera böcker, ett stort antal lektionsböcker, broschyrer och skrifter om den 

mormonska läran som mormonerna flitigt använder i olika sammanhang.36 Den 4 februari 

                                                           
29 Gustafsson 1983, s 58. 
30 Katrineholms-Kuriren 2008-01-29, s 8. 
31 Beskow 2005, s 32. 
32 Wibeck 2005, s 190. 
33 Hallberg 1994, s 29. 
34 Arlebrand 1989, s 22. 
35 Katrineholms-Kuriren 2008-01-29, s 8. 
36 Fakta om kyrkan i Sverige 2005, s 8. 
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2008 blev Thomas S. Monson utsedd till att vara den nya mormonpresidenten.37 En stor 

skillnad mellan de enskilda medlemmarna och presidenten är att de förstnämnda kan få 

uppenbarelser av Gud som handlar om vägledning i detta liv som bara gäller personen ifråga. 

Eftersom mormonkyrkan är uppbyggd som en teokrati så kan endast mormonpresidenten 

förmedla gudomliga uppenbarelser som rör hela mormonkyrkan. Så länge de gudomliga 

uppenbarelserna är aktuella för de övriga mormonerna så betraktas presidentens 

uppenbarelser som Guds ord och generalauktoriteternas ord har inom mormonkyrkan status 

som helig skrift. Underställda det första prästämbetet är de tolv apostlarnas post och sedan 

Brigham Young blev Smiths efterträdare har man som regel att den äldste aposteln blir ny 

president när presidenten avlider och därför har mormonpresidenterna en mycket hög 

medelålder. Mormonapostlarna övervakar kyrkans arbete och har olika ansvarsområden inom 

kyrkan och det är ofta män med stor erfarenhet inom företagsverksamheter som utses till 

apostlar. Apostlarna har i sin tur under sig sju stycken män som kallas ”de sjuttio”. Denna 

grupp har som uppgift att hjälpa de tolv apostlarna att leda mormonkyrkans verksamhet och 

även dessa sju män leds i sin tur av en underpresident.38

 

Regionala auktoriteter är lekmän som i regel inte får någon lön av mormonkyrkan för sitt 

arbete39 och därmed har dessa auktoriteter ofta ett heltidsarbete inom olika yrkesområden vid 

sidan av sin kyrkliga tjänst.40 Regionala mormonledare har i uppgift att handleda och utbilda 

ledarskapet på lokalplanet och i de områdena där mormonkyrkan bedriver 

missionsverksamhet har man en regional avdelning som är indelad i missioner, distrikt och 

grenar. Varje sådan missionsavdelning har en president som ledare för verksamheten. 

Mormonkyrkan är indelad i stavar som i regel består av ca 4000 medlemmar och varje stav 

leds av ett stavpresidentskap som består av tre män och tolv högpräster som har 

administrativa uppgifter. De tolv högprästerna utgör stavrådet som hjälper de olika 

biorganisationerna i grenarna. Till staven hör också ett de sjuttios råd och ett äldste råd med 

sammanlagt 96 mormoner. Varje stav har sitt eget överhuvud och stavarna är direkt 

underställda generalauktoriteterna i Salt Lake City.41

 

Lokala auktoriteten är en lokal självständig organiserad mormonkyrka som har 50-1200 

medlemmar. Biskopen är ledare för den lokala mormonkyrkan och tillsammans med de två 

                                                           
37 http://www.jesukristikyrka.se/ 2008-03-11 kl.10.15. 
38 Arlebrand 1989, s 22. 
39 Ibid, s 22. 
40 Beskow 2005, s 35. 
41 Arlebrand 1989, s 22-23. 
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biskopsrådgivarna bildar de biskopsrådet som ansvarar för det aronitiska prästadömet.42 De 

som är underställda biskopsrådet är lärarna, diakonerna och prästerna och dessa tre råd ingår i 

det aronitiska prästadömet.43 De aktiva mormonerna som inte är engagerade i någon av 

prästadömenas olika rådsförsamlingar deltar i stället i arbetet inom någon av kyrkans olika 

biorganisationer. Söndagsskolan är den största biorganisationen inom mormonismen och de 

som får delta i söndagsskolan är män, kvinnor och barn i alla åldrar. Det finns även en 

hjälporganisation för vuxna kvinnor. Den har som uppgift att bedriva välgörenhetsverksamhet 

och stärka moralen i samhället genom att bland annat införa mormonismens levnadsregler i 

det omgivande samhället.44

 

I dag är den starkt centralstyrda mormonkyrkan ett eget självständigt affärsimperium som 

räknas som ett av USA: s 250 största företag45 och detta är tack vare att mormonerna ger sin 

tiondel av sin bruttoinkomst till kyrkan. Att ge tionde är en plikt enligt den mormonska 

principen som gäller alla mormoner som har en tjänst, oavsett om den är inom eller utanför 

mormonkyrkan.46 Tionde förväntas mormonerna betala redan innan de blir döpta och sedan 

betraktas att ge tionde som ett test på hur stor de enskilda mormonernas lojalitet är gentemot 

mormonkyrkan. Förutom tionde betalar mormonerna också fasteoffer och kostnader för 

eventuella projekt, t ex byggandet av mormonkapell. Fasteoffer innebär att man fastar från 

mat en dag i månaden och ger pengar i motsvarande kostnader för de avstådda måltiderna till 

välfärdsprogrammet inom mormonkyrkan. Helst ska familjerna även bekosta barnens mission, 

vilket motsvarar i svenska pengar en total kostnad på ca 30 000 kr per barn som går till 

mormonkyrkan. Stora delar av kyrkans inkomster går till investering i företag och fastigheter 

och därför äger mormonkyrkan de flesta bankerna i Utah. Dessutom äger mormonkyrkan flera 

försäkringsföretag, hotell, tidningar, radiostationer, bokförlag, affärskedjor och jordbruk 

framför allt i USA. I takt med att mormonkyrkans rikedom har vuxit har kyrkans inflytande 

främst ökat i det amerikanska samhället. Mormoner finns i ledningen för flera av de största 

företagen i USA och i det politiska livet är mormonanhängarna väl representerade. Många 

mormoner är medlemmar av kongressen och flera av den före detta presidenten Reagans 

rådgivare var mormoner. I förhållande till sin storlek räknas mormonkyrkan som en av de 

mest inflytelserika religiösa organisationerna i USA.47

                                                           
42 Ibid, s 23. 
43 Olivestam m fl. 2002, s 316. 
44 Arlebrand 1989, s 23. 
45 Ibid, s 26. 
46 Beskow 2005, s 35. 
47 Arlebrand 1989, s 26 
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Många mormonska män och kvinnor arbetar som missionärer innan de börjar studera på 

högskole- och universitetsnivå eller innan de gifter sig. Unga mormoner har möjlighet att 

utbildas till missionärer i Provo, Utah och mer än 60 000 mormonska missionärer arbetar 

sammanlagt för närvarande för mormonkyrkan över hela världen.48 Mormonernas betoning på 

att bedriva missionsverksamhet är ett av de mest bekanta kännetecken på denna rörelse. 

Kyrkans missionärsprogram grundar sig på det bibliska mönstret att sända ut missionärer två 

och två för att sprida ut bland annat kunskapen om Mormons bok som finns översatt till mer 

än 100 språk49 och betraktas av mormonerna själva som ett testamente från Jesus.50 Det finns 

i dag i Sverige mer än 100 utländska mormonska missionärer51 och svenska mormoner blir 

oftast utsända utomlands på missionsarbete. De flesta missionärerna är unga män och kvinnor 

mellan 19 och 23 år gamla. Även äldre par kan bli kallade till att resa som missionärer, men 

detta är dock ovanligt. En mormonsk missionärsresa varar från 1 ½ - 2 år och missionärerna 

får betala sin resa helt själva utan något minsta bidrag från mormonkyrkan.52 Detta ser ofta 

mormonerna inte bara ett sätt att sprida mormonernas budskap utan också som en investering 

i livserfarenhet och då anser de att det är värt de pengarna som en missionärsresa kostar.53 

Mormonkyrkan bedriver även humanitär hjälpverksamhet över hela världen och det är 

livsmedel, kläder, medicin och ekonomisk hjälp som mormonerna skänker för att mildra 

lidanden för de drabbade människorna. Det finns även en hjälporganisation för mormonerna 

själva inom kyrkan och denna syftar till att hjälpa de behövande mormonerna till att hjälpa sig 

själva och poängterar att varje mormon har ett ansvar att själv bli oberoende av hjälp för att 

sedan hjälpa och stödja de fattiga och behövande människorna.54

 

Mormonkyrkan finns i Sverige sedan 1850 vilket innebär att mormonkyrkan kom till Sverige 

innan de första svenska kyrkosamfunden grundades. Det var utländska mormonska anhängare 

som startade upp rörelsen i landet. Mormonerna i Sverige beräknas vara till antalet omkring 

9000 och har 45 församlingar runt om i landet och nordens första mormontempel invigdes 

1985 i Västerhaninge som ligger sydost om Stockholm.55

                                                           
48 Beskow 2005, s 33-36. 
49 Fakta om kyrkan i Sverige 2005, s 3. 
50 Hallberg 1994, s 33. 
51 Beskow 2005, s 36. 
52 Fakta om kyrkan i Sverige 2005, s 3. 
53 Hallberg 1994, s 33. 
54 Fakta om kyrkan i Sverige 2005, s 4. 
55 Beskow 2005, s 36. 
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2.3 Vad är en religiös sekt? 
 

Enligt min uppfattning är de författare och religionsforskare som jag tar upp i denna uppsats 

överens om att i dag är begreppet religiös sekt ett negativt laddat begrepp.56 Att definiera 

begreppet sekt är mycket problematiskt därför att det inte är enkelt att ge en definitiv 

definition av sektbegreppet57 för att det inte finns någon allmän accepterad definition av 

termen58 men enligt den klassiska beskrivningen av vad religiös sekt är för något visas i 

följande citat: 

 
”Vi[människor] lever i viss religiös miljö som är präglad av pluralism men som ändå inte tillåter alltför stora 

avvikelser. Det finns också små och större religiösa rörelser som brutit sig loss från ett större religiöst 

sammanhang och gått sin egen väg, ofta i protest.”59

 

Detta betyder alltså att de grupper som inte följer kristendomens grundläggande tradition 

brukar beskrivas vanligen som sekter och sekten lever ofta i konflikt med det omgivande 

samhället och kulturen.60 Det finns dock tre generella drag som karaktäriserar en religiös sekt 

vilka är dessa; den sociala strukturen som menas med på vilket sätt gruppen lever i relation 

till omgivningen t e x om gruppen accepterar den eller inte. Gruppens grundideologi vilket 

innebär om gruppens grundläggande tankar skiljer sig på ett tydligt sätt från den omgivande 

kulturella miljön. Det tredje och därmed det sista kriteriet handlar om gruppens religiösa 

lärosatser skiljer sig i hög grad från den övriga religiösa världen. Om en religiös rörelse 

skiljer sig från det dominerande samhällets kulturella och religiösa miljö på någon eller på 

alla av de ovanstående punkterna kan man tala om att denna rörelse är en religiös sekt. Det 

har ofta i massmedierna framförts att sekter är farliga för de människor som går med i dem. 

Därför är det viktigt att betona att sekter i sig själv inte är farliga vare sig för människans 

psykiska hälsa eller för de personer som ingår i sektmedlemmens sociala liv. Utomstående 

människor, alltså icke-sektmedlemmar, uppfattar de religiösa sekterna som att de skiljer sig 

från den omgivande kulturen när man tittar på sektens utformning för sitt skapande av att 

sektmedlemskapet medför känslan av social innanförgemenskap och sektens sätt att uttrycka 

sin religiösa inre övertygelse. Detta gör dem inte farliga på något sätt och därmed behöver 

inte utomstående människor höja ett varningsfinger för alla religiösa sekter.61 Det är viktigt 

                                                           
56 Se t e x Arlebrand 2003 s 12, Frisk 2000 s 219-220, Gustafsson 2000 s 28-31och Hallberg 1994 s 95-97. 
57 Geels 1993, s 297. 
58 Frisk 2000, s 219. 
59 Nylund 2004, s 35. 
60 Gustafsson 2000, s 12, 29. 
61 Nylund 2004, s 34-36. 
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att komma ihåg att begreppet religiös sekt är ett värderingsfritt begrepp. Grunden till att det 

finns tydliga skillnader mellan de traditionella religiösa samfunden och religiös sekt är att den 

sistnämnda har sina egna trossatser och ritualer. Detta innebär att den religiösa sekten har, för 

de övriga religiösa samfunden, nya och obekanta tankar och handlingsstrukturer. Att vi i dag 

har en negativ bild på begreppet religiös sekt har sin grund i massmediernas larmrapporter om 

olika gruppers utvecklingar som har gått över styr, t e x Aum Shinri Kyo i Japan och Folkets 

tempel i USA. En sekt kännetecknas, enligt Kimball, av att gruppen tar avstånd från det 

omgivande samhället, har ett karismatiskt ledarskap och sektmedlemmarna rättar sig efter 

ledarens ord och vilja. Risken för att en religiös lära ska spåra ur och förvandlas till ett 

hjälpmedel för att sedan kunna användas för att manipulera sina anhängare är betydligt 

mindre när de uppmuntras till att tänka självständigt och kritiskt.62

 

Ett typiskt drag för religiösa sekter över lag är att de ger svar på de mest komplicerade 

frågorna i en människas liv, men det är mycket sällan att det i livet kan ges ett så enkelt svar 

på sådana frågor. Det är vanligt att sektmedlemskapet leder till att individens självkänsla och 

självförtroende ökar lavinartat därför att sektmedlemskapet innebär att individen blir 

engagerad i någonting som känns meningsfullt att delta i. Detta innebär inte att det bara är 

något negativt med religiösa sekter för i många fall kanske den nyrekryterade människan 

skulle ha hamnat i alkoholism, drogberoende eller kriminalitet. Det är hur sekten behandlar 

sina medlemmar som den kan bli farlig och manipulativ för den enskilde medlemmen.63 Ett 

annat karaktäristiskt drag för religiösa sekter är att det finns rädsla för avhoppare inom 

organisationen därför att oron för hur deras situation ska påverka den övriga församlingen är 

stor. Den stora skillnaden mellan religiösa sekter och religion är att de flesta religioner går åt 

motsatt håll vilket menas med att gruppen börjar som sekt och slutar som religion medan 

sekter i första hand grundar sig på någon religion och slutar som sekt. Många av de religiösa 

sekterna som funnits genom historiens gång har haft apokalyptiska inslag i sektläran där deras 

ledare fått uppenbarelser om att världen ska går under mycket snart och dessa visioner har 

alltid förklarats utifrån de religiösa skrifterna som finns t e x i Bibeln om bland annat 

domedagen. Även om man inte kan jämföra de traditionella religionerna med sekter så har de 

i grunden ett gemensamt drag som bygger på att människan är rädd för den oundvikliga 

döden. Väldigt många människor tror och hoppas på ett nytt och bättre liv efter detta och i 

sekten ser man det mänskliga lidandet i detta liv som ett nära slut för jordens existens. För 

sektmedlemmarna och inte minst dess ledare blir att ta avstånd från det övriga samhället eller 
                                                           
62 Kimball 2005, s 93, 124. 

 16



omvärldens svartmålning av sekten ett bevis för att det är nu dags att lämna den jordiska 

världen och detta leder i sin tur till att döden blir ett löfte och inte ett hot.64 Det är viktigt att 

komma ihåg att det finns religiösa sekter som inte har några sektkännetecken och det finns 

även sekter som har ytterligare kännetecken än de kriterierna som är de vanligaste för hur man 

känner igen en religiös sekt.65

 

Att offentligt tala och diskutera om begreppet religiös sekt kan ses som att man är i en mycket 

hetlivad och omdiskuterad värld för att ingen religiös rörelse vill vara en sekt och sekterna 

känner inte igen sig i beskrivningarna om hur man kan känna igen en sådan. Ändå finns det 

människor som är med och går frivilligt med i sekter. Inom religionssociologin används inte 

begreppet sekt i en negativ bemärkelse därför att man inte vill skada en rörelse genom att 

kalla den för en sekt utan man försöker istället beskriva rörelsen. Religionssociologer har 

försökt att ersätta det negativa laddade begreppet religiös sekt med en positiv laddning med 

beteckning som religiös andlighet eller rörelse. En betydande religionssociolog i 

sektbegreppets historia är Ernst Troeltsch (1865-1923) som skiljde mellan kyrkor och sekter 

där han menade att kyrkor föds man i och i en sekt omvände man sig eller blev värvad till.66 

Enligt Troeltsch kännetecknades kyrkorna som stora och uppbyggda med en hierarkisk 

ordning medan sekterna var små och demokratiska. I kyrkorna finns en gemensam makt i 

bekännelseskrifterna och prästerskapet medan i en sekt får man auktoritetsställning direkt från 

Bibeln eller Gud. Troeltsch beskrev kyrkan som en religiös organisation som gör anspråk på 

att bestå av alla samhällsmedborgare i ett givet samhälle och har små krav på sina medlemmar 

medan den religiösa sekten ställer stora krav på sina anhängares livsstil och hur de följer 

gruppens regler. Sekten blir på detta sätt enligt Troeltsch en utvald minoritet i ett samhälle 

och sektledaren får oftast sin maktställning tack vare sin personlighet genom att bland annat 

ha den egenskapen av att vara karismatisk. Dessutom har inte sektledaren någon allmän 

auktoritet som till exempel prästen som får sin genom utbildning och prästvigning.67 Sekter 

har alltid lockat människor ur alla samhällsklasser och utbildningsnivåer och Troeltsch 

räknade också en tredje typ av rörelse, mystiken, och ansåg att detta var ett mellanting mellan 

de etablerade kyrkorna och de religiösa sekterna.68

                                                           
63 Nylund 2004, s 34-36. 
64 Svahn 2007, s 66-71. 
65 Gustafsson 2000, s 96. 
66 Nylund 2004, s 37-38. 
67 Gustafsson 2000, s 29. 
68 Nylund 2004, s 38. 
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Max Weber (1864-1920) var en av de första som började utveckla definitioner av religiösa 

rörelser men hans indelning av kyrkor och sekter var mycket förenklade. Det var denna 

indelning som Troeltsch sökte utveckla. I början av 1900-talet gjorde Weber en enkel skillnad 

mellan kyrkor och sekter och hävdade utifrån detta att kyrkor föds man in i medan sekten 

väljer individen att gå med i genom ett medvetet och självständigt val.69 Ett problem med 

Webers sektdefinition är att det finns definierade religiösa sekter, t e x Familjen (Guds barn) 

och Jehovas vittnen där man blir medlem i sekten oavsett man vill det eller inte genom att ens 

föräldrar eller någon av dem tillhör den religiösa sekten.70

 

Ytterligare en person som har betydelse för utvecklingen med problematiken med att definiera 

begreppet religiös sekt är den brittiske religionssociologen Bryan R. Wilson. Hans 

tankegångar om ämnet är att sekter är religiösa proteströrelser som bildas mot den etablerade 

religionen och därför skiljer sig sektens medlemmar från omvärlden när det inte minst gäller 

religiös tro, dyrkan och organisationsuppbyggnad. Medlemskapet till sekten är frivillig men 

alla enskilda medlemmar får tillträde genom att ge till känna en övertygelse eller genom något 

annat prov på att de förtjänar sektmedlemskapet. För sektmedlemmarna kommer tron alltid i 

första hand och det leder till att de lever sina liv efter vad sektläran säger. Vid första synen 

kan sekter verka vara obetydliga och tillfälliga i historien vilket Wilson menar med att 

annorlunda grupper har alltid bildats som består av avskärmade människor med konstiga 

tankar men ändå har religiösa sekter i vissa tidsperioder haft stor betydelse för 

historieutvecklingen. Till exempel började kristendomen som en judisk sekt där denna 

proteströrelse väckte upp människorna då de sökte efter ny religiös frälsning. Detta är 

grunden till att rättfärdiga bedrivandet av alla typer av sektverksamhet i dag och den leder till 

att religiösa sekter skiljer sig åt för att den ena inte är lik den andre när man tittar på bland 

annat de olika sekternas religiösa tolkningar. De religiösa sekterna i dag har en annan 

betydelse för sina medlemmar än vad den etablerade kyrkan har. I sekten får anhängarna en 

trygg gemenskap i en elak och alltmer dominerad omvärld.71 Problemet med de tidiga 

religionssociologerna var att de bara tänkte ur det västerländska synsättet och i sin egen tid.72 

Det kan tolkas som att sekter är något som bara bildas inom kristendomen, men att hävda 

detta är fel. Inom alla typer av religioner så finns det grupper som tänker och lever annorlunda 

än vad den dominerande religionen gör i samhället.73

                                                           
69 Gustafsson 2000, s 16, 28-29. 
70 Nylund 2004, s 255-257, 264. 
71 Wilson 1970, s 7-8. 
72 Nylund 2004, s 38. 
73 Frisk 2000, s 229-230. 
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De religiösa sekternas struktur påminner mycket om hur en pyramid ser ut där man delar in 

pyramiden i tre fält. Det översta fältet som är litet innehåller en enda person vilken är 

sektledaren. Det andra fältet är mellanledet som i internationella sekter består av ledare i olika 

länder eller av de medlemmar som utför ledarens direkta befallningar. Det tredje fältet, 

bottenfältet som är det största, representerar de vanliga medlemmarna. Flexibiliteten mellan 

de olika fälten i sektpyramiden är mycket liten och ledarpositionen är oftast ohotad och är 

dessutom utnämnd på ett odemokratiskt sätt. En sektledare har oftast en enväldig ställning och 

det är mycket typiskt för en religiös sekt att ledaren utser sig själv till ledare genom 

gudomliga bud eller uppenbarelser som denne sägs få från Gud. Ledaren väljer dessutom ut 

vem som ska efterträda personen ifråga och också ensam väljer ut ledarna i mellanledet. Det 

är mycket vanligt att inom de religiösa sekterna så har inte kvinnan någon möjlighet alls att 

komma ur den tredje zonen. Detta innebär att hon aldrig kan bli församlingsledare eller inte 

ens få möjlighet att klättra upp på den hierarkiska stegen. I de flesta sekterna uppmuntras 

medlemmen att klättra uppåt på karriärstegen inom rörelsen men det behövs väldigt lite för att 

man ska falla ned till golvet igen och därmed får man börja om från början igen. I 

verkligheten är uppbyggnaden i de religiösa sekterna sådan att den vanlige medlemmen inte 

har några alls möjligheter att bli uppflyttad inom sektpyramiden. Därför att de flesta som 

befinner sig i mellanskiktet är medvetna om att de inte kan nå toppen och nöjer sig därför med 

att utöva sin makt gentemot den vanlige medlemmen. Samma regler för uppflyttningar gäller 

både för mellanledarna som för den vanlige medlemmen och de blir dessutom uppmuntrade 

av högsta ledningen inom sektpyramiden att sträva efter att göra sitt absoluta bästa för 

rörelsen och att helt lyda ledaren. Det är i detta skede som man oftast blir lovad till att få 

tillåtelse att komma upp ett steg i pyramiden men det krävs så lite för att en ledare på denna 

nivå ska falla ned till mellanskiktet igen för på toppen finns det bara plats för en enda person 

och denna plats är oftast redan upptagen av självaste sektledaren.74

 

Det finns flera olika typer av religiösa sekter beroende på i första hand vad de vill uppnå men 

det finns tre drag som är särskilt tydliga när det är fråga om en sekt och dessa är; kontroll över 

människor och därmed bristande respekt för den fria viljan och svårigheter uppstår när en 

medlem vill lämna sekten samt att alla inom sekten måste tycka och tänka på samma sätt. 

Olika former av hjärntvätt används av flera religiösa sekter och oftast sker detta genom val 

från ledaren av vilken information om både omvärlden och den religiösa läran som 

                                                           
74 Nylund 2004, s 69-70. 
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medlemmen får tillåtelse att läsa eller ta del av.75 Det finns i Sverige religiösa rörelser som 

medvetet försöker få sina medlemmar att tänka i vissa banor och dessa betecknas som 

manipulativa sekter. Dessa tankebanor är de enda tillåtna och ledarens ord måste lydas av alla 

anhängare. Ledaren inom de manipulativa sekterna har även en högre uppenbarelse som 

fullmakt för att legitimera sitt enväldiga ledarskap. Dessa grupper blir ofta slutna och 

elitistiska med ett typiskt ”vi (= sektens medlemmar) och dem (= omvärlden)” – tänkande. 

För att markera sin speciella utvaldhet får medlemmarna inte umgås med vem som helst och 

lämnar någon gruppen blir den personen en icke-person som tillhör ”dem” och därmed 

existerar han/hon inte längre för den religiösa sekten.76

 

Inom den manipulativa sekten finns det redan en färdig väg och en given ledare. Därför tillåts 

inte den enskilda sektmedlemmen att ändra sig vare sig om vägen, läran eller ledarens 

auktoritet och gör man det blir man utesluten ur rörelsen.77 Den manipulativa sekten går 

längre i sitt avståndstagande från det omgivande samhället och kyrkor än de övriga religiösa 

sekterna. En manipulativ sekt är farlig och är därmed värd en varningsskylt och denna sekt 

kan vara en utbrytning från en större religiös sekt eller rörelse. I så fall sker denna utbrytning 

oftast i protest mot något i läran eller någon i den ursprungliga församlingen. I den 

manipulativa sekten sägs man ha funnit något nytt som bland annat kan vara en ny 

uppenbarelse och detta anses av sekten som att ingen annan rörelse har fått ta del av tidigare. 

Med det menas med att det är bara denna religiösa sekt som har funnit det nya och det är bara 

dem som har den enda rätta sanningen. Det finns inom denna form av sekter även en person 

som är unik och som därmed har tolkningsföreträde av denna nya unika uppenbarelse vilken 

är sektledaren. Tvivel, ifrågasättande och trots bestraffas inom den manipulativa sekten därför 

att dessa anses vara syndiga handlingar och påbud från Gud. Den person som ifrågasätter, 

trotsar eller tvivlar sektläran eller sektledarens trovärdighet betraktas av sekten som att man 

har övergett Gud och valt istället att gå Satans väg. Detta leder i sin tur till att personen i fråga 

kan vänta sig att bli hårt straffad genom att bli utesluten ur organisationen och/eller utfryst. 

Utifrån detta beskrivs en manipulativ sekt som en religiös rörelse där kriser i tron på ett fullt 

medvetet sätt bestraffas, förnekas, förträngs och förvrängs. Den manipulativa sekten försöker 

medvetet att få dig att tänka på ett visst sätt som sektledaren har förutbestämt. Speciellt när 

sektmedlemmarna lever i kollektiv som det är väldigt lätt för sektledaren att överföra sina 

värderingar till medlemmarna under former som han/hon kan kontrollera. Det är vanligt i 

                                                           
75 Ibid, s 177. 
76 Geels 1993, s 283-302. 
77 Ibid, s 282-285. 
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sådana sekter att det förekommer suggestiv övertalningskommunikation eller i mer vardagligt 

tal hjärntvättning eller Mind Control.78 Det som händer när sektmedlemmarna blir 

hjärntvättade är att sekten skapar en ny identitet som trycker ned det gamla jaget hos de 

individuella sektmedlemmarna. När eller om det blir dags att återgå till livet utanför den 

religiösa sekten måste de förra detta sektmedlemmarna gå i terapi för detta kan inte alls 

många klara av på egen hand. Det gäller i terapin att låta det gamla jaget komma upp igen och 

bli den dominerande personligheten och så småningom kan personen ifråga lägga ned 

sektpersonligheten och låta det gamla jaget bli den dominerande personligheten igen men 

denna process tar mycket lång tid att genomgå.79 Bland annat Jehovas vittnen, Livets ord och 

Scientologkyrkan räknas som att tillhöra kategorin manipulativa sekter.80

 

Det är inte bara de manipulativa sekterna som anses vara farliga för den enskilde individen 

utan det är även, enligt Arlebrand, den s.k. domedagssekten. En sådan sekt innebär en grupp 

människor som frivilligt bestämmer sig för att dö tillsammans. Det som kännetecknar en 

domedagssekt är bland annat att ledaren tolkar Uppenbarelseboken i Nya Testamentet på ett 

märkligt sätt. Uppenbarelseboken är mycket svår att tolka och beskriver med ett invecklat 

symbolspråk vad som väntar världen innan Jesus kommer tillbaka och krossar den nuvarande 

onda världsordningen för att sedan skapa en ny värld utan ondska. Domedagssekten tror att 

tidens slut är mycket nära och därmed hänger morden och självmorden mycket nära samman 

med denna starka övertygelse. Ett ytterligare gemensamt drag för domedagssekter är att de 

har en auktoritär ledare som har den totala makten över gruppen. Dessutom leds oftast dessa 

religiösa sekter av en man som har en kvinna vid sin sida och det är mannen som har den 

största makten över gruppen men annars är det inte ovanligt att kvinnor kan vara ledare för 

religiösa grupper med ett enväldigt ledarskap vilket gäller främst organisationer inom New 

Age. Typiskt för domedagssekter är också att de tar avstånd från omvärlden som betraktas 

vara ond och därmed bör man isolera sig från den och därför lever oftast anhängarna 

tillsammans i slutna miljöer, till exempel på en avlägsen lantgård ute i skogen. 

Domedagssektens anhängare kommer i kontakt med utomstående människor bara när de ska 

värva nya medlemmar till den religiösa rörelsen. Medlemmar i domedagssekter får i regel lite 

eller ingen alls information om livet utanför gruppen och därför är denna typ av religiös 

                                                           
78 Nylund 2004, s 34-41, 58-60. 
79 Svenhard 2005, s 260-268. 
80 Nylund 2004, s 55-56, 228, 269. 
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sektanhängare ofta få till antalet. Till domedagsekter räknas bland annat Folkets tempel, Aum 

Shinri Kyo och Heavens Gate.81

 

3. Analys och diskussion 
 

3.1 Är mormonerna en religiös sekt? 
 

Den person som är mest känd för att ha beskrivit kännetecken av religiösa sekter är 

engelsmannen och religionssociologen Bryan R. Wilson. Som utgångspunkt för sin sekt 

typologi utgick han från följande två frågeställningar; hur ser sektens uppfattning av 

omvärlden ut? Och vilka metoder använder man inom sekterna för att försöka ändra 

omvärlden? Utifrån dessa två frågeställningar fick Wilson fram sju olika typer av religiösa 

sekter82 vilka är följande; Omvändelsesekten, revolutionära sekten, introverta sekten, 

manipulativa sekten, thaumaturgiska sekten, reformistiska sekten och utopiska sekten.83 

Wilson anser att mormonerna är en religiös sekt och en utopisk sådan utifrån den sjufaldiga 

sektklassifikationen som han har utvecklat. En sådan sekt innebär att anhängarna, i detta fall 

mormonerna, är helt övertygade om att omvärlden kan förändras. Därmed måste mormonerna 

genom sina liv visa hur ett alternativt samhälle kan fungera på ett utmärkt sätt och på så sätt 

visar mormonerna omvärlden hur alla samhällen bör ordnas. Med andra ord försöker 

mormonerna visa hur man i ett nytt samhälle skapar ett idealsamhälle som omvärlden borde ta 

efter anser de. Ett annat typiskt karaktärsdrag för den utopiska sekten är att anhängarna gärna 

lever i kollektiv, gör man inte det så bor man oftast nära varandra geografiskt. Wilson 

erkänner att den mormonska sekten skiljer sig från de flesta religiösa sekterna genom att de 

godtar omfattande verksamheter som väldigt många sektmedlemmar i andra sekter skulle 

betrakta som typiskt världsliga, särskilt nöjen som dans, teater, sport och användandet av 

teknisk utrustning i all slags verksamhet inom sekten. Mormonerna betonar starkt en sträng 

arbetsetik och en del mormoner kostar på sig att leva i överflöd och bekvämligheter, vilket 

många sekter anser är orättfärdig livsstil i och med att man då är en del av det omgivande 

samhället. Att ta avstånd från omvärlden är ett nyckelbegrepp när en religiös sekt ska 

definieras vilket mormonerna inte faller in på ramarna för utifrån denna aspekt hos Wilson84 i 

                                                           
81 Arlebrand 2003, s 183-184, 189-190, 193-195. 
82 Nylund 2004, s 41-43. 
83 Wilson 1970, s 66, 93, 118, 141, 167-169. 
84 Ibid, s 181-185, 197, 200, 202. 
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och med att de tar del av det omgivande samhället genom att ha ett vanligt arbete och är ofta 

politiskt aktiva vid sidan av sina religiösa uppgifter inom mormonkyrkan.85

 

Även hos Nylund faller mormonerna inför ramarna för vad som karaktäriserar en religiös sekt 

men dock inte en manipulativ sådan för där räknas till exempel Scientologikyrkan, Jehovas 

vittnen och Hare Krishna- rörelsen. Mormonerna är för Nylund en västerländsk sekt som 

innebär att den kommer från USA och har en teologi som har hittat sin inspiration av en annan 

västerländsk kristen ledare samt dessutom är den västerländska sektläran baserad på Bibeln. 

Hos Nylund karaktäriseras en religiös sekt genom att rörelsen har sju kännetecken som har 

sina rötter i Bryan R. Wilsons sektdefinitionsskala från 1970, som jag beskrev i föregående 

stycke. Nylunds utveckling betonar mer på hur värvningen går till och dessa sju kännetecken 

som karaktäriserar en religiös sekt är följande: 

• Frivillig organisation 

Det innebär att medlemmarna förtjänar sektmedlemskapet genom någon typ av kvalificering. 

T ex hos scientologerna måste man först klara av ett särskilt utbildningsprogram innan man 

blir en erkänd scientolog. 

• Exklusivt medlemskap 

Sekten kräver att alla medlemmar ska leva upp till vissa etiska och ideologiska krav och 

därmed sägs sekterna vara exklusiva i och med att uteslutning sker när medlemmen 

ifrågasätter sektens eller sektledarens lära. 

• Sektmedlemmarna är en andlig elit 

Sekten lär ut att dess anhängare är en andlig elit och att vara speciellt utvald förs fram mycket 

tidigt i värvningsförsöken av nya sektmedlemmar. Den religiösa sektledaren anser sig ofta 

vara en profet och dennes skrifter och utsagor bör jämställas med Bibeln om det är kristna 

religiösa sekter det är fråga om och ibland betyder sektledarens ord mer än vad som står i 

Bibeln. 

• Konflikt med samhället 

Sekten lever oftast i konflikt med det omgivande samhället vilket är en naturlig följd av de 

ovannämnda punkterna. Därmed skapas en konfrontation mellan den religiösa sekten och det 

omgivande samhället och denna konfrontation mellan sektens verklighetsuppfattning och den 

omgivande kulturen skapar starka känslor vilka i sin tur tolkas som tecken på giltigheten av 

gruppens ägande av den stora sanningen. 

 

                                                           
85 Arlebrand 1989, s 22, 26. 
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• Alla är ”präster” 

I sekten har alla medlemmar samma värde och med det menas alla medlemmar är ”präster” 

och har samma rätt till att få ta del av den stora religiösa Sanningen vilket är sektläran. 

• Höga etiska krav 

Sektens budskap är etiska och asketiska vilket innebär att moralen inom den religiösa sekten 

ofta är starkt förenad med familjelivet och sättet att bilda familjerna. Dagen i sekten är mycket 

inrutad och individen har skyldighet att redovisa till bland annat sektledaren vad denne gör 

både på fritiden och under gudstjänstandakten. 

• Absolut lydnad 

Den religiösa sekten kräver total lydnad av sina anhängare och de har väldigt lite inflytande 

på vilket sätt sektläran tolkas, hur verksamheten sköts och hur den fungerar som helhet. Trots 

detta kräver sekten att medlemmarna ska vara totalt engagerade i den och detta anses vara 

rörelsens huvudkännetecken för en religiös sekt. Det är på de ovanstående punkterna som 

enligt Nylunds uppfattning och tolkning faller mormonerna in för ramarna för att denna 

religiösa organisation är en religiös sekt som på grund av tydliga olikheter av den kristna tron 

inte kan kallas kristna anser Nylund.86 Dessutom kännetecknas de religiösa sekterna av att de 

enskilda medlemmarna krävs av sektens ideologi att vara heltidsengagerade inom den 

religiösa verksamheten och därmed strävar man även efter att bilda stora kärnfamiljer och 

kollektiv för att dessa ses som ideala livsformer av sekten87 vilket kan kännas igen även hos 

mormonerna.88

 

En annan av våra samtida religionssociologer är Roland Robertson som anser att det finns 

ytterligare en typ av religiös sekt vilken är den institutionaliserade sekten. En sådan är, enligt 

Robertson, Frälsningsarmén därför att de ställer krav på att individen först måste genomgå 

personlig omvändelse för att få överhuvudtaget bli medlem i denna religiösa organisation. 

Dessutom ställer de krav på medlemmarnas beteende i det dagliga livet men trots detta 

accepterar Frälsningsarmén att många andra religiösa organisationer har också den sanna 

läran89 vilket är i sig inte ett typiskt drag för en religiös sekt90. Om jag tolkar Robertson rätt 

så kan jag säga att mormonerna är en institutionaliserad sekt eftersom de kräver att man ska 

döpas sig för att få bli en mormon vilket representerar krav på personlig omvändelse hos 

                                                           
86 Nylund 2004, s 43-44, 48-49, 288. 
87 Geels 1993, s 283. 
88 Arlebrand 1989, s 22, 26, 39. 
89 Gustafsson 2000, s 12, 30. 
90 Geels 1993, s 283. 

 24



Robertson.91 Samt att mormonerna måste följa Visdomsordet vilket är mänskliga påbud om 

att bland annat inte dricka alkohol, kaffe eller te, inte ha sex utanför eller innan äktenskapet 

och det är bara tillåtet att äta kött i lagom mängd.92 Detta kan i sin tur också härledas till 

Robertsons definition av den institutionaliserade sekten93 där detta representerar att 

mormonkyrkan ställer krav på sina medlemmar även i det vardagliga livet.94

 

Enligt min egen uppfattning anser inte mormonerna själva att de är en religiös sekt utan är en 

religiös organisation, samfund eller något liknande. Det står ingenstans i den informationen 

som jag har tagit del av som mormonerna själva ger ut och skriver att de är en sekt utan de ser 

sig själva som en religiös organisation med ursprungliga kristna värderingar. Att den religiösa 

organisationen inte skyltar med att det är en sekt utan döljer sitt riktiga ansikte med att hävda 

att man är något annat är ett typiskt drag för religiösa sekter enligt bland annat Geels95 och 

utifrån detta kan jag dra slutsatsen att mormonerna är en religiös sekt. Jag tycker också att det 

är värt att lägga på minnet om mormonerna vet att de är en sekt? Kanske är detta förklaringen 

till varför de inte erkänner att de är en religiös sekt eller är en organisation med sekteristiska 

drag och vilka religiösa organisationer har inte det? För att de flesta leds av en ledare som har 

mer makt än de andra och att det finns en anledning till varför gruppen har gått samman och 

därmed tar ett avstånd, även om det är ett ytterst litet sådant, från det omgivande samhället. 

Alla religiösa yttringar och utvecklingar är vad jag själv anser är reaktioner på omgivningen 

och detta är vad som bland annat kännetecknar en religiös sekt. Ett annat argument som Geels 

har för att hävda att mormonerna faller in för ramarna för vad som kännetecknar en religiös 

sekt är att mormonkyrkan kan ses som en egalitär organisation. Vilket menas med att alla 

mormoner har rätt att få ta del av den stora sanningen alltså mormonläran, samt att 

organisationen kännetecknas av en tydlig hierarkisk uppbyggnad som oftast har ett 

internationellt centrum som styrs av en enda person som är i mormonernas fall presidenten.96

 

                                                           
91 Gustafsson 2000, s 30. 
92 Beskow 2005, s 36. 
93 Geels 1993, s 283. 
94 Arlebrand 1989, s 39. 
95 Geels 1993, s 296. 
96 Geels 1993, s 283. 
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3.2 Vad säger sektforskningen om mormonerna? 
 

Vilka religiösa organisationer som bör betraktas som sekter finns det delade meningar om hos 

dagens religionsforskare och detta gäller även om de religiösa sekterna är farliga eller inte. En 

del religionsforskare med en vetenskaplig kritisk hållning till religiösa sekter över lag betonar 

att livet i en sekt kan jämföras med vilket liv som helst i en grupp där nära och täta relationer 

förekommer. Som exempel nämns ofta den krävande militärtjänstgöringen, där kravet på 

anpassning ibland leder till utslagning som innebär att man kan bli hemskickad för att man 

inte passar in i gruppen för att man inte klarar av de hårda kraven som ställs på personen 

ifråga.97 Detta kan i sin tur härledas till att sektmedlemmarna inom de religiösa sekterna kan 

bli uteslutna ur den om de t e x ifrågasätter eller trotsar sektläran.98 Flera religionsforskare 

accepterar inte den allmänna uppfattningen att den religiösa sekten lurar in människor i den 

religiösa verksamheten. Därför att sektens religiösa budskap är ofta attraktiva för den sökande 

människan som vill göra sig av med sina tvivel och sin oro genom att få svar på bland annat 

sina existentiella frågeställningar, hitta meningen med livet och hitta förklaringar till allt ont 

som händer i vår värld. Enligt dessa religionsforskare är det alltså ett fritt val människan gör 

när man inlemmas i en sekt och de flesta väljer att fritt lämna sekten inom ett till två år. 

Undersökningar visar att detta vanligtvis sker utan ånger och därmed kan medlemskapet i 

sekten tolkas som ett led i människans utveckling och sökande efter identitet och gemenskap. 

Medan några andra religionsforskare hävdar istället att sektkritikerna inte utgår från 

vetenskapliga resultat men ändå är de flesta religionsforskare överens om att det i viss 

utsträckning förekommer att människor blir kränkta i den religiösa sekten genom t e x 

hjärntvättning. Men det är ett faktum att det finns sektmedlemmar som far illa i sekten och 

detta får inte innebära att hot om våld allmänt accepteras eftersom det i sin tur är fråga om 

allvarliga kränkningar av människans integritet och mänskliga rättigheter.99

 

Enligt religionsforskaren Håkan Arlebrands uppfattning är mormonerna inte en religiös sekt 

för att det är sunt och ofarligt att vara mormon. Men han erkänner att det finns sektdrag med 

tanke på mormonkyrkans agerande när en enskild medlems maka eller make blir evangeliskt 

kristen. Främst i USA har det hänt flera gånger att kristna män med ett förflutet i 

mormonkyrkan har förlorat sina mormonska fruar och barn. Därför att lokala mormonledare 

har uppmanat sina medlemmar att bryta sina äktenskap och kontakter med de övriga kristna 
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människorna och detta har även förekommit i Sverige ett flertal gånger. Ett annat sektdrag 

som finns i mormonkyrkan är de särskilda biskopsdomstolarna som behandlar moraliska 

överträdelser, framför kritik om mormonkyrkans undervisning och ledarskap samt har hand 

om konflikter mellan anhängare. De mormoner som bestraffas av en mormonsk 

biskopsdomstol klassas ned i ”värdighet” och kan förlora sina möjligheter till uppflyttningar 

inom den mormonska hierarkin. Fram till på mitten av 1980-talet var det obligatoriskt för de 

mormonerna som önskade utträde ur Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att inför 

biskopsdomstol ansöka om detta.100

 

Till skillnad från Arlebrands syn på att mormonerna är en religiös sekt så anser Gustafsson att 

de är en nyreligiös rörelse101 och inte en sekt men man ska komma ihåg att sådana rörelser 

vanligen betraktas som sekter i Sverige.102 Det är mycket möjligt att Gustafsson inte vill 

hävda rakt ut att mormonerna är en religiös sekt i och med att nyreligiösa organisationer är 

sekter hos Frisk. Men Frisk hävdar inte rakt på sak heller om mormonerna är en sekt eller en 

nyreligiös rörelse som vilket bland annat Familjen (Guds barn) och Scientologkyrkan blir 

omnämnda i Frisks bok i sektsammanhang. Dock kan jag dra den slutsatsen att mormonerna 

är en religiös sekt enligt både Frisk och Gustafsson därför att den sistnämnda anser att 

mormonerna är en nyreligiös rörelse vilket definieras som sekt hos Frisk. Det dessa två 

forskare och författarna är överens om är att sekter, eller nyreligiösa rörelser om man föredrar 

det, innebär ett avståndstagande från det omgivande samhället och att sekter uppstår innebär 

att en enstaka människa eller en grupp människor har gått samman för att de är missnöjda 

med hur det omgivande samhället har förvanskat statsreligionen för att istället ägna sig åt den 

rena och ursprungliga läran med en auktoritär ledare i spetsen.103

 

Till skillnad från både Lise-Lotte Frisk och Ingemar Gustafsson som inte vill hävda rakt på 

sak att mormonerna är en religiös sekt så anser Göran Gustafsson att mormonerna är en 

utopistisk sekt. Därför att mormonerna anser att det omgivande samhället är dåligt och kan 

förbättras men denna förbättring bildas inte förrän när sektmedlemmarna genom sitt liv i ett 

alternativt samhälle demonstrerat hur en god samhällsordning bör vara organiserad. 

Mormonernas samhällsideal syns främst i delstaten Utah där de efter många konflikter med 
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det omgivande amerikanska samhället etablerade sig som samhällsbyggare och med tiden 

blivit ett majoritetssamfund i landet.104

 

En skillnad mellan bland annat Arlebrand, Frisk, Nylund och Olivestam är att den sistnämnda 

anser att mormonerna är varken en religiös sekt eller ett trossamfund utan de tillhör kategorin 

bibeltolkande alternativ. Det innebär att inom denna tolkning med biblisk anknytning 

uppfattar mormonerna sin rörelse och presidenten som den enda rätta tolkaren av profetiorna 

och löftena i Bibeln. Det är dessutom mycket vanligt att männen har en betydligt mer 

framträdande roll i organisationen än kvinnorna105 vilket mormonerna faller in på, enligt min 

egen tolkning med tanke på att de mormonska kvinnorna har ingen alls möjlighet att bli någon 

form av högre ledare. Det är mycket möjligt att alternativa tolkningar av religioner kan ses 

som mellanting mellan religiös sekt och trossamfund, enligt mig med tanke på att dessa har 

både sekteristiska drag och vad som kännetecknar ett trossamfund. Då är det inte rätt att säga 

om mormonerna är det ena eller det andra utan är en kombination av båda begreppen och då 

har Olivestam hittat ett nytt begrepp för att betona denna blandning mellan religiös sekt och 

trossamfund vilken då betyder att mormonerna är en bibeltolkande alternativ rörelse.106

 

Bland annat Jehovas vittnen, Moon-rörelsen och Scientologerna anses av EU vara farliga 

religiösa sekter107. Mormonerna kommer inte på tal när man pratar om sådana sekter vilket 

kan tolkas som att de inte betraktas vara en farlig sekt av EU. Dock hävdar EU att det finns 

religiösa sekter som är fullt ut legitima för att de kränker inte de individuella och religiösa 

friheterna som ingår i Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna.108 Men även i 

dessa sammanhang nämns inte mormonerna i det dokumentet som jag har tagit del av från EU 

och därmed kan jag inte säga något om mormonerna anses vara en religiös sekt eller inte av 

den Europeiska Unionen. Det är värt att nämna i detta sammanhang att mormonerna inte 

heller är med på listan över de religiösa sekter som anses vara världens farligaste sekter hos 

Nylund vilka bland annat Scientologkyrkan, Hare Krishna och Familjen (Guds barn) är.109

 

För att återgå till Håkan Arlebrand så finns det ett annat intressant argument hos honom som 

pekar på att mormonerna är en religiös sekt är att de själva hävdar att de har den enda rätta 

                                                           
104 Gustafsson 2000, s 117. 
105 Olivestam m fl. 2002, s 296, 312. 
106 Olivestam m fl. 2002, s 296. 
107 Subhan 1997, s 7-9. 
108 Ibid, s 21. 
109 Nylund 2004, s 301. 
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kristna sanningen och att bara de människor som tillhör mormonkyrkan lever ett rättfärdigt 

liv. Detta leder till när mormonerna ska värva nya medlemmar att personen ifråga känner sig 

utvald och speciell för att ha fått möjlighet att få ta del av den stora och enda sanningen. Att 

dessutom mormonpresidenten, som oftast betraktas av mormonerna som profet och Guds 

ställföreträdare på jorden, har så mycket att säga till om och har så mycket makt att utöva på 

sina undersåtar stärker ännu mera argumentet för att Arlebrand anser att mormonerna är en 

religiös sekt.110 Därmed kan mormonpresidentens ställning ses som att han har ensamrätt på 

att omtolka de heliga skrifterna för det var ju detta som mormonernas grundare, Joseph Smith 

gjorde med Bibeln.111 Att utse en enda person som bara har den rätten är bland annat det 

grundläggande som kännetecknar en religiös sekt, vare sig det är fråga om farliga sekter eller 

inte, enligt Arlebrand.112 Problematiken med Arlebrand är att han inte vill erkänna ordagrant 

att mormoner faller in på ramarna för vad som han anser kännetecknar en sekt vilket jag själv 

tror beror på att han har utfört så omfattande fältstudier om mormonerna och har förmodligen 

blivit vän med en eller ett par mormoner under tiden. Därmed är det svårt att peka ut hela 

mormonkyrkan som en religiös sekt som i sin tur har en mycket negativ betydelse för de flesta 

människor. Ingenstans i de två böckerna som Arlebrand har skrivit om mormonerna och 

religiösa sekter113 framgår det tydligt att mormonerna är en religiös sekt utan han tar upp 

bland annat Scientologkyrkan och Jehovas vittnen som exempel på sådana rörelser fastän 

mormonerna faller in för ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt hos Arlebrand.114 

Det anser jag är anmärkningsvärt hos någon som bedriver religionsforskning men jag måste 

också komma ihåg att sekter inte alltid är något negativt för sina enskilda medlemmar och det 

är kanske det Arlebrand vill hävda men inte rakt ut att mormonerna är en religiös sekt som 

vare sig är farlig eller konstig. Dessutom så är det nog lätt för en religionsforskare som t e x 

Håkan Arlebrand som baserar sina skrifter på fältstudier att tappa sitt objektiva förhållande till 

det man studerar vilket jag är övertygad om att han inte är ensam om att vara med om och då 

är det inte alltför enkelt att uttala sig om att mormonerna faller faktiskt in för ramarna som 

kännetecknar en religiös sekt. 

 

Vad som sägs när mormonerna rekryterar nya medlemmar vet jag mycket lite om och därför 

kan jag inte uttala mig om mormonerna faller in för ramarna för vad som kännetecknar 

värvningen till religiösa sekter. Men enligt Hallberg är det vanligast att man går med i en 

                                                           
110 Arlebrand 2003, s 14. 
111 Hinckley 1995, s 10. 
112 Arlebrand 2003, s 14. 
113 Drömmen om gudomlighet. En inblick i mormonkyrkans hemligheter (1989) och Ny tid, ny tro? (2003). 
114 Arlebrand 2003, s 14. 
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religiös sekt vid 18-24 års ålder och många tror att de som fastnar i sektens händer är psykiskt 

svaga och ointelligenta. Detta är helt fel för det har visat sig att den vanligaste 

sektmedlemmen är begåvad och har det bra ekonomiskt men är förmodligen inne i en sårbar 

period i sitt liv. En sådan period kan vara att man är nyinflyttad i en främmande stad och har 

lämnat sina vänner eller så kanske man har blivit lämnad av sin partner och därmed är man 

mer öppen än vanligt för att skapa nya kontakter. De som är också speciellt utsatta är personer 

som är på resande fot i och med att de ofta är öppna för nya intryck. Reser man dessutom 

ensam är man ännu mer lättpåverkad och därmed ser många religiösa sekter dessa människor 

som lättfångade byten när man ska rekrytera nya sektanhängare.115 Även Arlebrand tar upp 

aspekten om hur rekryteringen går till när det rör sig om religiösa sekter och han påpekar att 

sektmedlemmarna hävdar för sina tilltänkta rekryter att världen utanför sekten är ond och livet 

innanför den är god. Därmed går det lätt att få med sig nya människor till sekten för ingen vill 

tillhöra något som Satan har skapat. Det är vanligt att sektmedlemmarna i detta skede berättar 

om hur sektens grundare och/eller ledare fick sin religiösa uppenbarelse från Gud om den 

enda rätta sanningen.116 Detta kan mycket väl tänkas att mormonerna berättar gärna om när de 

ska värva nya medlemmar med tanke på att Joseph Smith är, enligt min egen uppfattning en 

väldigt central person i mormonernas lära och inte minst ur historisk synvinkel om 

mormonkyrkans framväxt i världen. Detta betyder att mormonerna ännu en gång kan tänkas 

falla in för ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt hos Arlebrand när jag 

analyserar skedet när de ska värva nya medlemmar.117

 

Även hos Svahn kan sektdefinitioner kopplas samman till mormonerna i och med att 

mormonkyrkan är uppbyggd som en pyramid där presidenten är på högsta toppen helt själv 

vilket stärker ytterligare argumentet för att mormonerna är en religiös sekt. De övriga 

mormonerna får därmed helt förlika sig till vad mormonpresidenten vill ge ut för några 

religiösa budskap och tolkningar som han gör av de heliga skrifterna och vad de gudomliga 

uppenbarelser han får av Gud handlar om. Det är vidare denna pyramidstruktur som 

kännetecknar en religiös sekt hos Svahn118 som enligt min tolkning passar in på mormonernas 

organisationsuppbyggnad. Dock hävdar inte heller Svahn att mormonerna är en religiös sekt 

även om de gör det enligt mina egna tolkningar av Svahns kännetecken av religiösa sekter. 

Om jag skulle göra en analys av vilken kategori av religiösa sekter hos Svahn som 
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mormonerna skulle passa in på så skulle de vara en bibelbaserad sekt .119 Därför att 

mormonerna är enligt de själva kristna och deras grundläggande läror vilar på de kristna 

traditionerna och dessutom betraktas mormonpresidenten som Guds språkrör på jorden120 

vilket är ett grundläggande element hos Svahn som karaktäriserar en religiös bibelbaserad 

sekt.121

 

De rörelser som anses vara religiösa sekter i Sverige betecknas oftast som kulter i USA122 och 

utifrån detta kan jag dra slutsatsen att förmodligen anses mormonerna vara en kult i USA för 

här i Sverige räknas den som en religiös sekt bland många personer som är välinsatta i 

sektbegreppet. Därmed tillhör mormonerna kategorin av nyreligiösa rörelser i och med att 

dessa är i oftast i internationella sammanhang där missionsverksamheten är viktig. Men ett 

annat karaktärsdrag för nyreligiösa rörelser är att de i Sverige kom hit under tidigt 1970-tal123 

vilket mormonerna inte gjorde för att de etablerade sig i Sverige redan 1850.124 Därmed 

återkommer jag till att mormonerna faller in för ramarna på vad som kännetecknar en religiös 

sekt även om de har vissa inslag för kriterierna som nyreligiös rörelse. Även EU betecknar de 

religiösa sekterna som ny religiösa rörelser därför att sekter har en nedsättande klang i många 

av EU: s medlemsländer.125 Göran Gustafsson ser en likhet mellan kulter och religiösa sekter 

vilka är att dessa uppstår oftast när det sker kulturella och sociala förändringar under en kort 

tid i ett samhälle. En skillnad mellan kult och religiös sekt, enligt Gustafsson är att den 

förstnämnda accepterar att andra religiösa organisationer kan också äga den enda rätta 

religiösa sanningen.126

 

Religionshistorikern Mikael Rothstein förklarar begreppet religiös sekt som en sidogren till 

den etablerade och allmänt erkända religiösa institutionen i samhället som är statskyrkan. 

Eftersom vissa sekter har vuxit sig så stora och blivit allmänt accepterade liknar dessa sekter 

med tiden mer kyrkor än sekter och ett exempel på en sådan religiös sekt anser Rothstein är 

mormonerna. Som argument för detta förekommer mormonerna som exempel i hans bok Gud 

är blå när han ska förklara och beskriva olika former av religiösa sekter och nyreligiösa 

rörelser. Bland annat hävdar Rothstein att religiösa sekter kännetecknas av att sektledaren 
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anses först av sig själv och oftast sedan av de övriga sektmedlemmarna vara den levande 

Jesus i och med att personen ifråga är Guds ställföreträdare på jorden och är oftast ensam om 

ledarpositionen.127 Detta kan enligt min mening kopplas samman med mormonkyrkans 

pyramidiska uppbyggnad där den enväldiga presidenten har ett oerhört inflytande på de övriga 

församlingsmedlemmarna i och med att presidenten för Guds talan på jorden genom sina 

gudomliga uppenbarelser.128 Ett annat argument hos Rothstein som kan analyseras om att 

mormonerna är en religiös sekt handlar om att de enskilda mormonerna tvingas betala en 

avgift, som kallas tionde inom mormonkyrkan, för att finansiera sin verksamhet. Samt att 

mormonkyrkan bedriver affärsverksamhet, inte minst i USA för att kunna vidga sig ännu 

mera. Rothstein har den uppfattningen om att det är vanligt att de religiösa internationella 

sekterna som t e x mormonerna bedriver missionsverksamhet för att på det effektivaste sättet 

få in ännu mera pengar till mormonkyrkan genom insamlingar och arbetar dessutom hårt för 

att kunna frälsa (omvända) så många människor som möjligt av jordens alla folk till den 

mormonska läran så att ännu flera personer är skyldig att betala tionde till mormonkyrkan. 

Detta är en av anledningarna till att de religiösa sekterna som bland annat mormonerna har 

lyckats etablera sig i det omgivande samhället så att deras utveckling går från sekt till 

kyrka.129 Detta i sin tur leder till att mormonerna ännu en gång faller in för ramarna för vad 

som kännetecknar en religiös sekt enligt mina egna tolkningar av vad som är enligt Rothstein 

kyrka, nyreligiös rörelse och sekt.130

 

Diskussionen om mormonerna är en religiös sekt eller inte kan pågå i all evighet och även hos 

religionsforskarna finns det delade meningar om det och även om sekter överhuvudtaget. Ska 

jag nu sätta punkt för min undersökning och analys om mormonerna är en religiös sekt eller 

inte så kan jag dra slutsatsen att de flesta författare och forskare som ägnar sig åt religiösa 

sekter och har mer fördjupade kunskaper om ämnet än vad jag har så kan jag dra den 

parallellen att de anser att mormonerna är en religiös sekt, även om några av författarna 

hävdar det mellan raderna. Dessa försöker istället skapa nya begrepp som har en mer positiv 

klang t ex frikyrka, religiös organisation än vad begreppet religiös sekt har men ändå är det 

sekt man pratar om mormonerna som. Vi bör nog också komma ihåg att dessa författare och 

religionsforskare har ett utifrånperspektiv om mormonerna, i och med att vad jag vet, inte har 

tillhört eller inte tillhör mormonkyrkan själva. Skulle jag analysera samma ämne fast med ett 

inutiperspektiv så skulle förmodligen resultatet se annorlunda ut men vem vill få stämpeln på 
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sig att tillhöra en religiös sekt från omgivningen? För det är ju det bland annat sekter handlar 

om att ta avstånd från omvärlden för att istället sluta sig till sin egen grupp och hävda att den 

tillhör den religiösa eliten som har den enda och sanna tron. Vi ska också komma ihåg att det 

är långt ifrån alla religiösa sekter som är farliga både för individen och för samhället i stort.131 

Med det menar jag att sekter inte alltid ska kopplas samman med något negativt utan det finns 

faktiskt positiva aspekter med sekter. Anhängarna känner gemenskap, tillhörighet och sekten 

skapar en identitet hos dessa människor och därmed fyller den religiösa sekten en funktion 

både för gruppen och för individen.132 Precis som det är med att känna tillhörighet och få en 

identitet med t ex sitt fotbollslag eller med andra fans som tycker att en viss musiker eller 

popgrupp är den bästa. Därmed är det inte, enligt min uppfattning, riktigt rätt hävdat för 

utomstående människor att sätta likhetstecken mellan religiösa sekter och negativitet, även om 

sådana fall existerar.133
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131 Arlebrand 2003, s 14-15. 
132 Geels 1993, s 287-288. 
133 Se t e x Arlebrand 2003 s 14-15, Geels 1993 s 287-290, Gustafsson m fl 1983 s 7-8, Svahn 2007 s 66-71. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om mormonerna är en religiös sekt eller inte och 

vad sektforskningen säger om dem med utgångspunkt från fördjupade studier av litteratur och 

information som handlar om mormonernas världsbild och hur deras organisation är uppbyggd. 

Samt titta närmare på om mormonrörelsen räkans att tillhöra kategorin farlig sekt genom att 

studera olika sektteorier. 

 

• Hur ser mormonernas världsbild och organisation ut? 
1830 bildade amerikanen Joseph Smith (1805-1844) den första mormonkyrkan i New York, 

USA. Det som lade grunden för denna nybildade kyrka var att en natt fick Joseph en 

gudomlig uppenbarelse och det var ängeln Moroni som visade sig. Moroni sade sig vara sänd 

av Gud för att tala om för Joseph att ett uppdrag väntade honom för han skulle nämligen hitta 

guldplåtar som var gömda på ett berg i närheten av Josephs bostad. Mormonernas heliga bok 

heter Mormons bok vilket kommer ifrån att ängeln Moroni fick av sin far, Mormon dessa 

guldplåtar som Joseph hittade. Gud gav Joseph gåvan att kunna redigera Bibeln som han 

ansåg hade förvanskats av judarna och kristna. Läran och förbunden är en annan viktig bok 

som innehåller bland annat Joseph Smiths och andra mormonledares gudomliga 

uppenbarelser. 1850 kom mormonkyrkan till Sverige med utländska missionärer och det finns 

ca 13 miljoner mormoner över hela världen och omkring 9000 av dessa finns i Sverige. 

Huvudkyrkan inom mormonismen kallas tempel som finns i Salt Lake City, USA och de 

lokala församlingarna kallas mormonkapell. Det första mormontemplet i Norden invigdes 

1985 i Sverige i Västerhaninge. För att få tillträde till mormontemplet så måste man vara en 

trogen mormon vilket sker genom dop och man måste också kunna lova att man håller sig till 

mormonismens principer om bland annat att inte ha sex före eller utanför äktenskapet, inte 

dricka alkohol, kaffe eller te samt att inte använda droger. 

 

Mormonernas hierarkiska organisationsuppbyggnad är som en pyramid där presidenten är 

kyrkans religiösa överhuvud och under sig har han en rad olika prästämbeten som kallas 

auktoriteter som i sin tur har under sig olika ledare på regionala och lokala planet. Presidenten 

betraktas av de övriga mormonerna som Guds språkrör på jorden och därför kan han få 

gudomliga uppenbarelser som gäller alla mormoner. Det är bara männen som kan vara präster 

eller ledare inom mormonkyrkan för att kvinnorna anses ha sin del i organisationen genom 

sina män. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är mormonernas officiella namn och 
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betyder att tidens slut är snart är här då jorden ska gå under och Jesus ska återvända till oss för 

att tillsammans med mormonerna, de ”heliga” regera över den nya världen som kännetecknas 

av att det inte finns någon ondska. Det som bland annat kännetecknar mormonerna är deras 

starka betoning på familjen och släktforskning. De följer strikt Visdomsordet som är 

mänskliga påbud från Gud som bland annat handlar om att inte dricka alkohol, kaffe, te, inte 

använda någon sorts av droger, kvinnan ska behålla sin oskuld tills hon är gift och sex utanför 

äktenskapet är en synd inte minst mot den heliga familjen. Utåt sett känner utomstående 

människor lätt till mormonerna med tanke på deras klädsel där männen bär vit skjorta, slips 

och svart kavaj och kvinnorna har en vit blus och svart knälång kjol. Anständig klädsel är 

mycket viktigt för mormonerna för de räknar med att deras värderingar ska styra vår värld 

någon gång och därmed är det viktigt att vara goda representanter för mormonismen även utåt 

sett. 

 

• Vad är en religiös sekt och vad säger sektforskningen om mormonerna? 
Ännu finns det ingen allmän accepterad definition av sektbegreppet och därmed skiljer 

definitionen från olika författare och forskare men de tycks vara överens om att sektbegreppet 

är i dag ett negativt laddat begrepp. Vilket inte säger hela sanningen om sekter över lag för det 

finns religiösa sekter som räddar personer från att hamna i kriminalitet och missbruk för att 

sekter fyller en funktion hos den enskilda individen att den känner gemenskap och tillhörighet 

i en värld som tycks bli alltmer ond. Det är på vilket sätt sektledaren behandlar sina 

medlemmar som sekten kan bli mycket farlig och manipulativ för den enskilde medlemmen. 

Det finns dock några grundläggande kriterier bland de olika författarna om vad religiös sekt är 

för något vilka är följande; gruppen tar avstånd från det omgivande samhället. Detta menas 

med att sekten anser att omvärlden är ond och sekten är god och därmed är det vanligt att 

dessa religiösa rörelser sluter sig samman i kollektiv för att bo t ex på en avlägsen gård i 

skogen. De religiösa sekterna har bildats som en protest mot det övriga samhället där man är 

missnöjd med hur den religiösa läran sköts eller så kan man vara missnöjd med någon i 

ursprungsförsamlingen. Sektledaren är oftast ensam om att vara i auktoritär ställning 

gentemot de övriga medlemmarna och anses dessutom vara Guds ställföreträdare på jorden. 

Detta leder i sin tur till att personen ifråga har ensamrätt på att tolka de religiösa skrifterna och 

gudomliga uppenbarelserna som sektledaren sägs få. Sektens struktur kan på lättast sätt 

förklaras som en pyramid där toppen representerar den enväldiga sektledaren. Under sig har 

denne underledare som utför sektledarens order som i sin tur har de vanliga sektmedlemmarna 

under sig. Sektledaren förväntar sig att det han/hon säger ska lydas av sina underordnade 
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anhängare och gör man inte det så kan man bli utfryst och/eller utesluten ur organisationen. 

Just detta karaktäriserar en manipulativ sekt som innebär bland annat att sektledaren på 

förhand har bestämt att de övriga sektmedlemmarna ska tänka och tycka på ett visst sätt som 

passar sektens ideologi som oftast är skapad av sektledaren. 

 

Om mormonerna är en religiös sekt eller inte hos religionsforskarna är inte helt lätt att säga på 

rak arm i och med att det finns delade meningar om ämnet i forskarvärlden. En del forskare, 

som t ex Göran Gustafsson och Mikael Rothstein hävdar rakt ut att mormonerna är en religiös 

sekt medan andra gör det men underförstått som bland annat Håkan Arlebrand. De 

argumenten som de har för att säga att mormonerna är en sekt är enligt mina egna tolkningar 

av deras litteratur om sektkännetecken är att mormonerna passar in för dessa kriterier som 

forskarna tar upp för att definiera en sekt. Det finns även de forskare som maskerar stämpeln 

religiös sekt på mormonerna genom att kalla de alternativ religiös rörelse eller något liknande 

vilket mycket väl kan bero på att man inte vill hänga ut en sådan stor internationell 

organisation som mormonerna som en religiös sekt i och med att sektbegreppet idag har en 

negativ klang även på forskarnivå. Istället söker man i första hand beskriva organisationen 

vilket de författarna som inte vill hävda rak på sak att mormonerna faller in för ramarna på 

sektdefinitionen gör. Jag kan ändå dra den parallellen mellan de olika forskarna att de anser 

att mormonerna är en ofarlig religiös sekt, vare sig de vill hävda det rakt ut eller inte. Utifrån 

detta får jag till sist fram att jag är överens med de religionsforskarna som jag tar upp i denna 

uppsats och som dessutom inte är kritiska till sekter över lag om att mormonerna är en religiös 

sekt. 

 

• Faller mormonrörelsen in på ramarna för vad som kännetecknar en 

religiös sekt? 
För att sammanfatta mina egna slutsatser och analyser så kan jag se att mormonerna faller in 

på ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt i och med att hela mormonkyrkan är 

uppbyggd som en pyramid där presidenten är själv på toppen och under sig har han flera 

underledare som i sin tur lyds av vanliga mormoner. Samt att presidenten anses vara Guds 

språkrör på jorden och därmed innebär det han säger betyder väldigt mycket för de övriga 

mormonerna i och med att presidenten för Guds talan. Att mormonerna lever gärna i kollektiv 

eller gärna nära varandra stärker ännu argumentet för att mormonerna är en religiös sekt. Det 

som mormonerna klarar sig från att bli definierade som religiös sekt i sektbegreppet är att 

sekter tar avstånd från alla typer av samhällsengagemang för att i stället isolera sig helt från 
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den omgivande världen. Mormonerna arbetar oftast vid sidan av sitt kyrkliga arbete inom de 

övriga samhällsyrkeskategorierna och dessutom är mormonerna oftast politiskt aktiva, inte 

minst i USA. Trots detta drar jag den slutsatsen att mormonerna är en religiös sekt. 

 

• Räknas mormonrörelsen tillhöra kategorin farlig sekt? 
Jag kan inte se att mormonerna faller in på ramarna för vad som kännetecknar farliga sekter 

för att sådana sekter, som de destruktiva -, manipulativa - och domedagssekterna tillhör, 

innebär att denna form av sekteristisk verksamhet är farliga för de människor som är med och 

kommer att gå med i sådana sekter. Därför att dessa innebär bland annat att sektledaren väljer 

ut vilken information om både omvärlden och sektläran som den enskilde medlemmen får ta 

del av. Att tvivla, ifrågasätta och trotsa sektläran eller ha kritiska synpunkter på hur 

sektledaren sköter sin verksamhet bestraffas därför att detta anses vara syndiga handlingar och 

påbud från Gud. Den person som gör det betraktas av sekten som att man har övergett Gud 

och valt istället att gå Satans väg. Detta leder i sin tur till att personen ifråga kan vänta sig att 

bli utesluten ur organisationen och/eller utfryst. Enligt min uppfattning betraktar mormonerna 

inte sig själva som en religiös sekt men detta kan kopplas samman med att religiösa sekter 

inte känner igen sig i beskrivningarna av hur man känner igen sådana rörelser, vilket gäller 

oavsett om de är farliga eller inte. Bortsett från detta kan jag inte dra den slutsatsen att 

mormonrörelsen faller in på ramarna för vad som kännetecknar en farlig sekt vilka t e x 

Familjen (Guds barn), Jehovas vittnen och Scientologkyrkan är. 
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Abstract
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1. Introduktion


1.1 Inledning


Sekter överhuvudtaget är intressant att läsa om och fördjupa mig i oavsett vilken religiös organisation det handlar om. Intresset för religiösa sekter började gro när det tragiska mordet i Knutby 2004 inträffade, där pastorn i en pingstförsamling ansågs vara hjärnan bakom mordet på hans fru och detta mord utfördes av familjens före detta barnflicka under psykisk manipulation från pastorns sida. Enligt min uppfattning pekas denna pingstförsamling i Knutby ut bland annat av kvällstidningarna som en religiös manipulativ sekt. Mitt intresse för att undersöka just om mormonerna växte fram när jag i somras läste en bok av John Krakauer vid namn Mord i Guds namn som handlade om de fundamentalistiska mormonerna i Utah, USA där dessa människor har rättfärdigat ett mord på en kvinna och hennes nyfödda barn genom att hävda att kvinnan har levt ett orättfärdigt liv och dragit skam över hela mormonförsamlingen, därför att kvinnan och hennes man inte ville vara mormoner längre vilket ansågs av de övriga mormonförsamlingsmedlemmarna vara den mördade kvinnans fel. Mördarna var vänner till denna familj och hade känt dem länge och en av dessa var dessutom en högt uppsatt och respekterad ledare inom denna församling. Författaren till Mord i Guds namn pekar ut mormonerna som en religiös sekt utan att diskutera vad en sekt är för något eller inte ens stöda sig på vad sektforskningen säger om dem. Det var denna frågeställning om mormonerna verkligen är en religiös sekt som i första hand väckte intresset hos mig när jag läste boken. Därmed tyckte jag att det vore väldigt intressant att just titta närmare på mormonerna och sektbegreppet vilket har resulterat i denna uppsats.

1.2  Syfte och frågeställningar


Mitt syfte är att undersöka om mormonerna är en religiös sekt eller inte och vad sektforskningen säger om dem utifrån fördjupade studier om mormonernas världsbild och hur deras organisation är uppbyggd. Samt att titta närmare på om mormonerna anses vara en farlig sekt genom att studera olika sektteorier. Därmed blir mina frågeställningar följande:


· Hur ser mormonernas världsbild och organisation ut?

· Vad är en religiös sekt och vad säger sektforskningen om mormonerna?

· Faller mormonrörelsen in på ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt?


· Räknas mormonrörelsen som att tillhöra kategorin farlig sekt?


1.3  Material och metod


Denna uppsats bygger helt på litteraturstudier om mormonerna, kännetecken på religiösa sekter och sektforskningens uppfattning om mormonerna. Därmed har jag valt den kvalitativa metoden med ett deskriptivt perspektiv för att få svar på mina frågeställningar i och med att jag kommer att göra egna texttolkningar och textanalyser av mina utvalda litteraturkällor. Jag anser att detta är den mest lämpligaste metoden för min undersökning i och med att mina frågor bygger på textmaterial. Enligt min tolkning om samhällsvetenskapliga metoder går det alldeles utmärkt att både använda sig av de kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätten för samma undersökning vilket vore lämpligt att även göra i denna uppsats. Jag anser dock att den kvalitativa metoden är den som ligger närmast huvudsyftet och på grund av brist på tid och med tanke på omfattningen till en C-uppsats så måste jag helt utelämna fältstudier och kvantitativa ansatser om mormonerna. Den källa jag främst har använt mig av för att beskriva mormonerna är religionsforskarens Håkan Arlebrands bok Drömmen om gudomlighet. En inblick i mormonkyrkans hemligheter. Mina viktigaste källor till vad religiösa sekter är för något är boken Tro, samfund och samhälle – sociologiska perspektiv som är skriven av Göran Gustavsson som är professor emeritus i religionssociologi vid teologiska institutionen i Lund och har i ett flertal böcker, forskningsartiklar och tidskriftsartiklar behandlat olika aspekter av det religiösa livet i Sverige. Dessutom har jag använt mig flitligt av Att leka med elden – sekternas värld skriven av Karl-Erik Nylund som arbetar som präst inom Svenska kyrkan och är ofta anlitad av massmedia som expert inom sektområdet. Att skriva en saklig uppsats som är helt byggd på textmaterial innebär även att jag själv måste vara källkritisk till den. Det finns en stor mängd litteratur om religiösa sekter och mormonerna och de källor jag anvisar till är de som enligt mitt källkritiska förhållningssätt är de mest tillförlitliga och användbara för en C-uppsats i religionsvetenskap. Mina egna förslag på hur jag eller någon annan kan gå vidare med denna uppsats är följande:


· Är mormonerna kristna och hur är det att leva som troende mormon?


· Vilka sekter finns i Sverige?


· Vad främjar de religiösa sekterna?


Jag vill ytterligare betona att dessa ovannämnda frågor kommer jag inte att behandla då de faller utanför ramen för mitt uppsatsämne.

1.4 Disposition


Efter redogörelsen för introduktionen ovan har jag valt att dela in uppsatsen i två delar där jag kallar den första beskrivande delen för undersökning. I denna redogör jag för vad mormonerna tror på, hur deras organisation är uppbyggd och hur kvinnans ställning är inom mormonkyrkan samt förklarar vad som menas med religiös sekt. Den andra delen har jag valt att kalla analys och diskussion. Där analyserar och diskuterar jag om mormonerna faller inom ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt. Jag har valt att ta med vad sektforskningen säger om mormonerna i denna analys- och diskussionsdel i och med att detta hänger ihop med min analytiska och diskuterande del i uppsatsen. Det sista i denna uppsats är en sammanfattning av undersökningens och mina egna slutsatsers huvuddrag.

1.5 Historisk bakgrund


Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga betecknas ofta som mormonismen och anhängare till denna kallas mormoner som är en amerikansk religion som bildades 1830 av en man vid namn Joseph Smith från Palmyra i staten New York.
 Han föddes 1805
 och växte upp i en nybyggarfamilj som höll strängt på kristna seder och traditioner och betonade betydelsen av hårt arbete och var dessutom övertygade om att Gud i nutid ska återetablera den kristna kyrkan till samma status som den hade i Nya Testamentet. Joseph var mycket intresserad av profetiorna som finns i Bibeln och därmed funderade han mycket på sin kristna tro.
 En natt fick Joseph en religiös uppenbarelse och det var ängeln Moroni som visade sig som sedan sade att han var sänd av Gud för att tala om för Joseph att han skulle utföra ett viktigt uppdrag. Moroni nämnde en bok som var skriven på guldplåtar som låg gömda i en stenkista på ett berg som fanns i närheten där Joseph bodde. Moroni sade sig också tillhöra ett amerikanskt urfolk och han hade själv redigerat plåtarnas texter som han hade fått av sin far, Mormon vilket förklarar namnet på mormonernas heliga skrift Mormons bok vilket är dessa guldplåtar. Det sägs att Joseph hittade guldplåtarna på det namngivna berget men de fick absolut inte visas för någon annan människa och eftersom han inte förstod språket som guldplåtarna var skrivna på kunde Joseph inte översätta dem. Joseph fick hjälp för att göra detta av läraren Oliver Cowdery och tillsammans fann de att guldplåtarna innehöll texter som beskrev en kultur som hade funnits för ca 2000 år sedan. Det var denna ursprungskultur som Moroni tillhörde och detta betydde att en kristen kyrka har en gång funnits i Amerika men anhängarna till den blev betraktade som kristna avfällingar och därmed försvann denna ursprungskyrka. Denna kyrka återställdes genom att Joseph Smith hittade guldplåtarna vilka till och med förutsades skulle hittas
 och detta kan man läsa om i Mormons bok.
 Gud gav Smith gåvan att kunna ändra de delar i Bibeln som han själv ansåg har feltolkats av de judiska och kristna folken. 1831 flyttade Joseph Smith och hans anhängare till Ohio i Missouri för att här var platsen för staden Sion, förklarade Joseph. Han hävdade dessutom att det var här som Edens lustgård en gång låg samt att det är hit som Jesus ska återvända till. Därmed blev han betraktad som en profet av sina mormonska anhängare. 1844 blev Joseph Smith ihjälskjuten när han satt fängslad för att han blev beskylld för månggifte, s.k. polygami. Efter profetens död flyttade hans anhängare till Utah vilket motsvarar en resa på 165 mil som då skedde med häst och vagn.
 Brigham Young (1801-1877) som blev utsedd som ledare för mormonerna efter Smiths död
 ansåg att Utah var det nya Jerusalem och det var inte mindre än 80000 mormoner som flyttade hit under de kommande 22 åren.


2. Undersökning


2.1 Mormonernas världsuppfattning och livsåskådning


Mormonerna beskriver sin kyrka som en återställelse och med det menas att Gud har återställt de läror, seder och den organisation som försvann snart efter Jesus död som en konsekvens av människornas olydnad inför Gud. Det är därför som lydnad och olydnad är de två nyckelbegreppen inom mormonkyrkans tänkande. Beskrivningar av historiska händelser i Mormons bok liknar i allra högsta grad Bibelns berättelser om hur Gud kämpar mot ett olydigt folk, men ändå utlovas de en kommande frälsning från gudomen. Läran och förbunden innehåller en samling uppenbarelser som ska ha kommit till Joseph Smith och andra mormonledare och dessa uppenbarelser fick stor betydelse för utvecklingen av mormonkyrkans teologi, organisation, levnadssätt och lära. I centrum för läroutvecklingen finns tre huvudsakliga drag: prästadömet, livet efter detta och familjen.
 Prästadömet är indelat i två grader; först måste pojkarna ha gått igenom de tre nivåerna diakon, lärare och präst inom den aronitiska ordningen
 (från 12 till 19 års ålder)
 vilket är det lägre prästämbetet, tills de blir äldste inom det melkisediska prästadömet som är den högre graden av prästtitel inom mormonkyrkan. Sedan kan en äldste bli överpräst i en mormonförsamling vilket motsvarar den högsta titeln inom den andra graden. Titlarna inom det mormonska prästerskapet är bara tillgängliga för männen och kvinnorna anses ha en del i det genom sina män.
 Mormonerna ser Jesus lidande och död som en befrielse för att den tog bort arvsynden som hade drabbat de kristna människorna genom Adams misslyckanden i paradiset och den religiösa befrielsen ger varje mormon möjlighet att börja leva ett heligt liv i lydnad i Guds tjänst.


Mormonerna ser himlen som att den består av dessa tre följande nivåer; den högsta är celestiala nivån som innebär himlen, sedan kommer den terrestriala nivån vilken är vår jord som vi lever på och till sist är den telestiala nivån som symboliserar ände och slut. Det är tänkt ur mormonrörelsens tänkande att alla människor ska nå den högsta nivån i himmelriket, men först måste ett dop genomföras. Denna process börjar med att personen ifråga blir intervjuad där han/hon lovar att leva efter mormonkyrkans lära. När detta är genomfört så äger dopceremonin rum som innebär i praktiken att dopkandidaten blir nedsänkt i vatten.
 Den celestiala himlen, den högsta nivån kan bara uppnås av gifta melkisediska präster, deras hustrur och familjer men först måste de ha förenats genom särskilda ceremonier i mormontemplet. Det är denna högre form av frälsning som mormonerna pratar om som en ”upphöjelse”.


I en ritual som kallas endowment genomgår mormonerna en rituell tvättning och smörjelse och sedan blir de undervisade i kyrkans centrala läror och ger löften som bekräftar ett förbund mellan de själva och det gudomliga. Detta ger mormonerna makt att uppnå upphöjelsens status efter när uppståndelsen har ägt rum efter det att jorden har gått under och de mormonerna som har genomgått denna ritual blir ofta omtalade som ”nycklarna” vilket i sin tur symboliserar att de har kontrollen över krafterna i livet efter detta. Alla som har deltagit i endowment-ritualen får ett heligt och hemligt namn och får även rätt till att bära särskilda slags underkläder som kallas garment. Det som kännetecknar mormonismen är när män och kvinnor blir förenade i en tempelvigsel är förenade för all evighet och inte bara ”tills döden skiljer dem åt” som i de traditionella kyrkliga giftermålsritualerna. För att få och kunna leva tillsammans för evigt måste de äkta makarna därför vara vigda i ett mormontempel och genom sin föreviga förening fortsätter kvinnan och mannen sin färd tillsammans från själens föreexistens hos Gud före detta liv, genom jordelivet och in i sin gudomliga identitet och denna resa kallas frälsningsplanen.
 De vigslar som äger rum i mormonkapell gäller endast detta liv och upphör att gälla när någon av makarna dör och oavsett vilken grad mannen har får paret rätt att gifta sig i ett mormonkapell vilket är skillnaden mellan en kapellvigsel och en vigsel som äger rum i mormontemplet. Att segra över den mänskliga döden genom det melkisediska prästadömet, makarnas totala förening och den eviga vägen mot gudomlig status är de grundläggande sederna hos mormonerna. Detta förklarar mormonernas stora intresse för släktforskning och den är grunden för de tempelriter som utförs till förmån för de döda människorna.


Karakteristiskt för mormonernas livsstil är att de ordagrant följer Visdomsordet som är mänskliga påbud från Gud
 om att bland annat inte dricka alkohol, kaffe eller te, inte använda tobak eller andra droger, inte ha sexuella relationer före eller utanför äktenskapet, inte ägna sig åt homosexuella handlingar, ge en tiondel av sin lön till mormonkyrkan
 och att bara äta kött i måttliga mängder.
 Mormonerna menar själva att lagarna finns till för att visa vägen till ett fullkomligt liv
 och därför anser mormonkyrkan att det är i familjen som värderingar och normer bäst kan läras ut. Enligt mormonerna själva har det visat sig att hålla familjen sammanhållen leder till större personlig tillfredsställelse, mer sinnesfrid och bättre självkänsla för individen. Därmed ligger det ett stort ansvar på föräldrarna att uppfostra sina barn till att bli goda mormoner för att det leder i sin tur till att familjen blir en stark och trygg sådan vilken i sin tur bidrar till att samhället i stort blir stabilt och välmående. Mormonkyrkan betraktas av familjen som en viktig institution där varje familjemedlem kan få hjälp att utvecklas på det sociala, känslomässiga, intellektuella och andliga planet.


Redan från första början trodde mormonerna att Guds rike innebär ekonomiska rikedomar och därför blev och är engagemang i affärslivet en naturlig del i livet för mormonerna. Enligt mormonerna är Mormons bok Guds ord och därför betyder den väldigt mycket för de troende mormonerna även i det praktiska livet och enligt Joseph Smith är Mormons bok den mest korrekta boken av alla böcker som finns på hela jordklotet. Trots att det är mycket långt ifrån alla mormoner som är fundamentalister så är frågan om bokens trovärdighet central för dem. Ur teologisk synvinkel är Läran och förbunden den viktigaste av mormonkyrkans verk för att det är i denna som de flesta av de läror som är karaktäristiska för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga finns. När mormonerna använder ordet ”Gud” menar de en person med en fysisk kropp med en människas utseende och därmed är Gud som en mänsklig fader, som har en hustru vilket är den himmelska modern, för de troende mormonerna.
 Därmed förkastar mormonerna treenigheten där Gud är en men uppenbarar sig i tre gestalter. Joseph Smith förkunnade istället att Gud, Jesus och den Helige Anden är tre olika personer och tre gudar men att de är ett i ord och handling.


Orden ”Sista Dagars Heliga” i mormonernas officiella namn, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga markerar en övertygelse att tidens slut är snart här. Även om den ursprungliga mormonkyrkan aldrig såg sig som någon apokalyptisk rörelse fanns det ändå hos de första mormonerna en stark övertygelse om att Jesus skulle mycket snart komma tillbaka till jorden. Enligt mormonerna finns det tecken på vår jord som Gud ger till människorna för att påminna oss om att världens undergång är nära. Sådana tecken är t ex krig, homosexualitet och naturkatastrofer och efter att jorden har gått under inträder tusenårsriket där mormonerna, de ”heliga”, kommer att regera över jorden tillsammans med Gud
 och därmed strävar mormonerna efter teokrati som betyder just Gudsstyre.
 Detta är grunden till att mormonerna räknar med att deras värderingar en dag ska styra vår värld.
 Liahona heter den tidskrift som mormonerna ger ut och som kan översättas till ”Kompass” eller ”Vägvisare” och den trycks på 51 olika språk och varje nummer behandlar olika frågeställningar som är aktuella i dagens samhälle.
 Utomstående människor känner lätt igen mormonerna med tanke på deras klädsel där männen bär vit skjorta, svart kavaj och slips och kvinnorna bär en svart knälång kjol med vit blus till. Detta förklarar mormonerna att det hör till deras andliga uppgift att uppföra sig som goda representanter för mormonkyrkan. Anledningen till detta, i sin tur, är att de räknar med att deras värderingar en dag ska styra vår värld och därmed är det nödvändigt att klä sig anständigt och hålla god hygien även utåt sett, enligt de mormonska anhängarna.


Mormonerna som finns över hela världen beräknas idag överstiga 13 miljoner
 och kyrkan inom mormonismen kallas tempel och det största finns i Salt Lake City, USA. Det är bara de mormoner som lever ett moraliskt acceptabelt liv, som t ex inte brukar alkohol, droger, kaffe eller te och som inte har sex före äktenskapet som har tillträde till mormontemplet.
 Mormonerna själva anser att de är de enda sanna kristna människorna
 och påpekar att deras tro och lära är densamma som den som de allra första kristna levde efter.


2.2 Organisationens uppbyggnad inom mormonkyrkan


Varje manlig mormon som har fyllt tolv år kan bli medlem av det s.k. aronitiska prästadömet och ledarskapet är uppbyggd som en pyramid. Inom mormonkyrkan räknar man tre organisationsnivåer vilka är följande:


Generalauktoriteter kallas kyrkans högsta ledarskap som har sitt säte i Salt Lake City, USA. Dessa ledare får lön av mormonkyrkan och denna titel är i princip giltig hela livet ut och de väljer sig själva som en generalauktoritet. Det är sedan kyrkans generalkonferenser, som äger rum varje år under månaderna april och oktober, som bekräftar vilka som har utsett sig själva till nya generalauktoriteter. Den högsta auktoriteten inom mormonkyrkan är presidenten som betraktas som Guds talesman på jorden. Enligt en av Joseph Smiths uppenbarelser ska presidenten vara en siare, uppenbarare, översättare och profet. Tillsammans med sina två rådgivare bildar presidenten mormonkyrkans första presidentskap.
 I mitten på januari 2008 avled mormonkyrkans president Gordon B. Hinckley vid 97 års ålder i Salt Lake City. Mormonerna har betraktat Hinckley som en profet och därför utsågs han till kyrkans president 1995.
 Hinckley var känd för sin förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift och han har skrivit och redigerat flera böcker, ett stort antal lektionsböcker, broschyrer och skrifter om den mormonska läran som mormonerna flitigt använder i olika sammanhang.
 Den 4 februari 2008 blev Thomas S. Monson utsedd till att vara den nya mormonpresidenten.
 En stor skillnad mellan de enskilda medlemmarna och presidenten är att de förstnämnda kan få uppenbarelser av Gud som handlar om vägledning i detta liv som bara gäller personen ifråga. Eftersom mormonkyrkan är uppbyggd som en teokrati så kan endast mormonpresidenten förmedla gudomliga uppenbarelser som rör hela mormonkyrkan. Så länge de gudomliga uppenbarelserna är aktuella för de övriga mormonerna så betraktas presidentens uppenbarelser som Guds ord och generalauktoriteternas ord har inom mormonkyrkan status som helig skrift. Underställda det första prästämbetet är de tolv apostlarnas post och sedan Brigham Young blev Smiths efterträdare har man som regel att den äldste aposteln blir ny president när presidenten avlider och därför har mormonpresidenterna en mycket hög medelålder. Mormonapostlarna övervakar kyrkans arbete och har olika ansvarsområden inom kyrkan och det är ofta män med stor erfarenhet inom företagsverksamheter som utses till apostlar. Apostlarna har i sin tur under sig sju stycken män som kallas ”de sjuttio”. Denna grupp har som uppgift att hjälpa de tolv apostlarna att leda mormonkyrkans verksamhet och även dessa sju män leds i sin tur av en underpresident.


Regionala auktoriteter är lekmän som i regel inte får någon lön av mormonkyrkan för sitt arbete
 och därmed har dessa auktoriteter ofta ett heltidsarbete inom olika yrkesområden vid sidan av sin kyrkliga tjänst.
 Regionala mormonledare har i uppgift att handleda och utbilda ledarskapet på lokalplanet och i de områdena där mormonkyrkan bedriver missionsverksamhet har man en regional avdelning som är indelad i missioner, distrikt och grenar. Varje sådan missionsavdelning har en president som ledare för verksamheten. Mormonkyrkan är indelad i stavar som i regel består av ca 4000 medlemmar och varje stav leds av ett stavpresidentskap som består av tre män och tolv högpräster som har administrativa uppgifter. De tolv högprästerna utgör stavrådet som hjälper de olika biorganisationerna i grenarna. Till staven hör också ett de sjuttios råd och ett äldste råd med sammanlagt 96 mormoner. Varje stav har sitt eget överhuvud och stavarna är direkt underställda generalauktoriteterna i Salt Lake City.


Lokala auktoriteten är en lokal självständig organiserad mormonkyrka som har 50-1200 medlemmar. Biskopen är ledare för den lokala mormonkyrkan och tillsammans med de två biskopsrådgivarna bildar de biskopsrådet som ansvarar för det aronitiska prästadömet.
 De som är underställda biskopsrådet är lärarna, diakonerna och prästerna och dessa tre råd ingår i det aronitiska prästadömet.
 De aktiva mormonerna som inte är engagerade i någon av prästadömenas olika rådsförsamlingar deltar i stället i arbetet inom någon av kyrkans olika biorganisationer. Söndagsskolan är den största biorganisationen inom mormonismen och de som får delta i söndagsskolan är män, kvinnor och barn i alla åldrar. Det finns även en hjälporganisation för vuxna kvinnor. Den har som uppgift att bedriva välgörenhetsverksamhet och stärka moralen i samhället genom att bland annat införa mormonismens levnadsregler i det omgivande samhället.


I dag är den starkt centralstyrda mormonkyrkan ett eget självständigt affärsimperium som räknas som ett av USA: s 250 största företag
 och detta är tack vare att mormonerna ger sin tiondel av sin bruttoinkomst till kyrkan. Att ge tionde är en plikt enligt den mormonska principen som gäller alla mormoner som har en tjänst, oavsett om den är inom eller utanför mormonkyrkan.
 Tionde förväntas mormonerna betala redan innan de blir döpta och sedan betraktas att ge tionde som ett test på hur stor de enskilda mormonernas lojalitet är gentemot mormonkyrkan. Förutom tionde betalar mormonerna också fasteoffer och kostnader för eventuella projekt, t ex byggandet av mormonkapell. Fasteoffer innebär att man fastar från mat en dag i månaden och ger pengar i motsvarande kostnader för de avstådda måltiderna till välfärdsprogrammet inom mormonkyrkan. Helst ska familjerna även bekosta barnens mission, vilket motsvarar i svenska pengar en total kostnad på ca 30 000 kr per barn som går till mormonkyrkan. Stora delar av kyrkans inkomster går till investering i företag och fastigheter och därför äger mormonkyrkan de flesta bankerna i Utah. Dessutom äger mormonkyrkan flera försäkringsföretag, hotell, tidningar, radiostationer, bokförlag, affärskedjor och jordbruk framför allt i USA. I takt med att mormonkyrkans rikedom har vuxit har kyrkans inflytande främst ökat i det amerikanska samhället. Mormoner finns i ledningen för flera av de största företagen i USA och i det politiska livet är mormonanhängarna väl representerade. Många mormoner är medlemmar av kongressen och flera av den före detta presidenten Reagans rådgivare var mormoner. I förhållande till sin storlek räknas mormonkyrkan som en av de mest inflytelserika religiösa organisationerna i USA.


Många mormonska män och kvinnor arbetar som missionärer innan de börjar studera på högskole- och universitetsnivå eller innan de gifter sig. Unga mormoner har möjlighet att utbildas till missionärer i Provo, Utah och mer än 60 000 mormonska missionärer arbetar sammanlagt för närvarande för mormonkyrkan över hela världen.
 Mormonernas betoning på att bedriva missionsverksamhet är ett av de mest bekanta kännetecken på denna rörelse. Kyrkans missionärsprogram grundar sig på det bibliska mönstret att sända ut missionärer två och två för att sprida ut bland annat kunskapen om Mormons bok som finns översatt till mer än 100 språk
 och betraktas av mormonerna själva som ett testamente från Jesus.
 Det finns i dag i Sverige mer än 100 utländska mormonska missionärer
 och svenska mormoner blir oftast utsända utomlands på missionsarbete. De flesta missionärerna är unga män och kvinnor mellan 19 och 23 år gamla. Även äldre par kan bli kallade till att resa som missionärer, men detta är dock ovanligt. En mormonsk missionärsresa varar från 1 ½ - 2 år och missionärerna får betala sin resa helt själva utan något minsta bidrag från mormonkyrkan.
 Detta ser ofta mormonerna inte bara ett sätt att sprida mormonernas budskap utan också som en investering i livserfarenhet och då anser de att det är värt de pengarna som en missionärsresa kostar.
 Mormonkyrkan bedriver även humanitär hjälpverksamhet över hela världen och det är livsmedel, kläder, medicin och ekonomisk hjälp som mormonerna skänker för att mildra lidanden för de drabbade människorna. Det finns även en hjälporganisation för mormonerna själva inom kyrkan och denna syftar till att hjälpa de behövande mormonerna till att hjälpa sig själva och poängterar att varje mormon har ett ansvar att själv bli oberoende av hjälp för att sedan hjälpa och stödja de fattiga och behövande människorna.


Mormonkyrkan finns i Sverige sedan 1850 vilket innebär att mormonkyrkan kom till Sverige innan de första svenska kyrkosamfunden grundades. Det var utländska mormonska anhängare som startade upp rörelsen i landet. Mormonerna i Sverige beräknas vara till antalet omkring 9000 och har 45 församlingar runt om i landet och nordens första mormontempel invigdes 1985 i Västerhaninge som ligger sydost om Stockholm.


2.3 Vad är en religiös sekt?


Enligt min uppfattning är de författare och religionsforskare som jag tar upp i denna uppsats överens om att i dag är begreppet religiös sekt ett negativt laddat begrepp.
 Att definiera begreppet sekt är mycket problematiskt därför att det inte är enkelt att ge en definitiv definition av sektbegreppet
 för att det inte finns någon allmän accepterad definition av termen
 men enligt den klassiska beskrivningen av vad religiös sekt är för något visas i följande citat:

”Vi(människor( lever i viss religiös miljö som är präglad av pluralism men som ändå inte tillåter alltför stora avvikelser. Det finns också små och större religiösa rörelser som brutit sig loss från ett större religiöst sammanhang och gått sin egen väg, ofta i protest.”


Detta betyder alltså att de grupper som inte följer kristendomens grundläggande tradition brukar beskrivas vanligen som sekter och sekten lever ofta i konflikt med det omgivande samhället och kulturen.
 Det finns dock tre generella drag som karaktäriserar en religiös sekt vilka är dessa; den sociala strukturen som menas med på vilket sätt gruppen lever i relation till omgivningen t e x om gruppen accepterar den eller inte. Gruppens grundideologi vilket innebär om gruppens grundläggande tankar skiljer sig på ett tydligt sätt från den omgivande kulturella miljön. Det tredje och därmed det sista kriteriet handlar om gruppens religiösa lärosatser skiljer sig i hög grad från den övriga religiösa världen. Om en religiös rörelse skiljer sig från det dominerande samhällets kulturella och religiösa miljö på någon eller på alla av de ovanstående punkterna kan man tala om att denna rörelse är en religiös sekt. Det har ofta i massmedierna framförts att sekter är farliga för de människor som går med i dem. Därför är det viktigt att betona att sekter i sig själv inte är farliga vare sig för människans psykiska hälsa eller för de personer som ingår i sektmedlemmens sociala liv. Utomstående människor, alltså icke-sektmedlemmar, uppfattar de religiösa sekterna som att de skiljer sig från den omgivande kulturen när man tittar på sektens utformning för sitt skapande av att sektmedlemskapet medför känslan av social innanförgemenskap och sektens sätt att uttrycka sin religiösa inre övertygelse. Detta gör dem inte farliga på något sätt och därmed behöver inte utomstående människor höja ett varningsfinger för alla religiösa sekter.
 Det är viktigt att komma ihåg att begreppet religiös sekt är ett värderingsfritt begrepp. Grunden till att det finns tydliga skillnader mellan de traditionella religiösa samfunden och religiös sekt är att den sistnämnda har sina egna trossatser och ritualer. Detta innebär att den religiösa sekten har, för de övriga religiösa samfunden, nya och obekanta tankar och handlingsstrukturer. Att vi i dag har en negativ bild på begreppet religiös sekt har sin grund i massmediernas larmrapporter om olika gruppers utvecklingar som har gått över styr, t e x Aum Shinri Kyo i Japan och Folkets tempel i USA. En sekt kännetecknas, enligt Kimball, av att gruppen tar avstånd från det omgivande samhället, har ett karismatiskt ledarskap och sektmedlemmarna rättar sig efter ledarens ord och vilja. Risken för att en religiös lära ska spåra ur och förvandlas till ett hjälpmedel för att sedan kunna användas för att manipulera sina anhängare är betydligt mindre när de uppmuntras till att tänka självständigt och kritiskt.


Ett typiskt drag för religiösa sekter över lag är att de ger svar på de mest komplicerade frågorna i en människas liv, men det är mycket sällan att det i livet kan ges ett så enkelt svar på sådana frågor. Det är vanligt att sektmedlemskapet leder till att individens självkänsla och självförtroende ökar lavinartat därför att sektmedlemskapet innebär att individen blir engagerad i någonting som känns meningsfullt att delta i. Detta innebär inte att det bara är något negativt med religiösa sekter för i många fall kanske den nyrekryterade människan skulle ha hamnat i alkoholism, drogberoende eller kriminalitet. Det är hur sekten behandlar sina medlemmar som den kan bli farlig och manipulativ för den enskilde medlemmen.
 Ett annat karaktäristiskt drag för religiösa sekter är att det finns rädsla för avhoppare inom organisationen därför att oron för hur deras situation ska påverka den övriga församlingen är stor. Den stora skillnaden mellan religiösa sekter och religion är att de flesta religioner går åt motsatt håll vilket menas med att gruppen börjar som sekt och slutar som religion medan sekter i första hand grundar sig på någon religion och slutar som sekt. Många av de religiösa sekterna som funnits genom historiens gång har haft apokalyptiska inslag i sektläran där deras ledare fått uppenbarelser om att världen ska går under mycket snart och dessa visioner har alltid förklarats utifrån de religiösa skrifterna som finns t e x i Bibeln om bland annat domedagen. Även om man inte kan jämföra de traditionella religionerna med sekter så har de i grunden ett gemensamt drag som bygger på att människan är rädd för den oundvikliga döden. Väldigt många människor tror och hoppas på ett nytt och bättre liv efter detta och i sekten ser man det mänskliga lidandet i detta liv som ett nära slut för jordens existens. För sektmedlemmarna och inte minst dess ledare blir att ta avstånd från det övriga samhället eller omvärldens svartmålning av sekten ett bevis för att det är nu dags att lämna den jordiska världen och detta leder i sin tur till att döden blir ett löfte och inte ett hot.
 Det är viktigt att komma ihåg att det finns religiösa sekter som inte har några sektkännetecken och det finns även sekter som har ytterligare kännetecken än de kriterierna som är de vanligaste för hur man känner igen en religiös sekt.


Att offentligt tala och diskutera om begreppet religiös sekt kan ses som att man är i en mycket hetlivad och omdiskuterad värld för att ingen religiös rörelse vill vara en sekt och sekterna känner inte igen sig i beskrivningarna om hur man kan känna igen en sådan. Ändå finns det människor som är med och går frivilligt med i sekter. Inom religionssociologin används inte begreppet sekt i en negativ bemärkelse därför att man inte vill skada en rörelse genom att kalla den för en sekt utan man försöker istället beskriva rörelsen. Religionssociologer har försökt att ersätta det negativa laddade begreppet religiös sekt med en positiv laddning med beteckning som religiös andlighet eller rörelse. En betydande religionssociolog i sektbegreppets historia är Ernst Troeltsch (1865-1923) som skiljde mellan kyrkor och sekter där han menade att kyrkor föds man i och i en sekt omvände man sig eller blev värvad till.
 Enligt Troeltsch kännetecknades kyrkorna som stora och uppbyggda med en hierarkisk ordning medan sekterna var små och demokratiska. I kyrkorna finns en gemensam makt i bekännelseskrifterna och prästerskapet medan i en sekt får man auktoritetsställning direkt från Bibeln eller Gud. Troeltsch beskrev kyrkan som en religiös organisation som gör anspråk på att bestå av alla samhällsmedborgare i ett givet samhälle och har små krav på sina medlemmar medan den religiösa sekten ställer stora krav på sina anhängares livsstil och hur de följer gruppens regler. Sekten blir på detta sätt enligt Troeltsch en utvald minoritet i ett samhälle och sektledaren får oftast sin maktställning tack vare sin personlighet genom att bland annat ha den egenskapen av att vara karismatisk. Dessutom har inte sektledaren någon allmän auktoritet som till exempel prästen som får sin genom utbildning och prästvigning.
 Sekter har alltid lockat människor ur alla samhällsklasser och utbildningsnivåer och Troeltsch räknade också en tredje typ av rörelse, mystiken, och ansåg att detta var ett mellanting mellan de etablerade kyrkorna och de religiösa sekterna.


Max Weber (1864-1920) var en av de första som började utveckla definitioner av religiösa rörelser men hans indelning av kyrkor och sekter var mycket förenklade. Det var denna indelning som Troeltsch sökte utveckla. I början av 1900-talet gjorde Weber en enkel skillnad mellan kyrkor och sekter och hävdade utifrån detta att kyrkor föds man in i medan sekten väljer individen att gå med i genom ett medvetet och självständigt val.
 Ett problem med Webers sektdefinition är att det finns definierade religiösa sekter, t e x Familjen (Guds barn) och Jehovas vittnen där man blir medlem i sekten oavsett man vill det eller inte genom att ens föräldrar eller någon av dem tillhör den religiösa sekten.


Ytterligare en person som har betydelse för utvecklingen med problematiken med att definiera begreppet religiös sekt är den brittiske religionssociologen Bryan R. Wilson. Hans tankegångar om ämnet är att sekter är religiösa proteströrelser som bildas mot den etablerade religionen och därför skiljer sig sektens medlemmar från omvärlden när det inte minst gäller religiös tro, dyrkan och organisationsuppbyggnad. Medlemskapet till sekten är frivillig men alla enskilda medlemmar får tillträde genom att ge till känna en övertygelse eller genom något annat prov på att de förtjänar sektmedlemskapet. För sektmedlemmarna kommer tron alltid i första hand och det leder till att de lever sina liv efter vad sektläran säger. Vid första synen kan sekter verka vara obetydliga och tillfälliga i historien vilket Wilson menar med att annorlunda grupper har alltid bildats som består av avskärmade människor med konstiga tankar men ändå har religiösa sekter i vissa tidsperioder haft stor betydelse för historieutvecklingen. Till exempel började kristendomen som en judisk sekt där denna proteströrelse väckte upp människorna då de sökte efter ny religiös frälsning. Detta är grunden till att rättfärdiga bedrivandet av alla typer av sektverksamhet i dag och den leder till att religiösa sekter skiljer sig åt för att den ena inte är lik den andre när man tittar på bland annat de olika sekternas religiösa tolkningar. De religiösa sekterna i dag har en annan betydelse för sina medlemmar än vad den etablerade kyrkan har. I sekten får anhängarna en trygg gemenskap i en elak och alltmer dominerad omvärld.
 Problemet med de tidiga religionssociologerna var att de bara tänkte ur det västerländska synsättet och i sin egen tid.
 Det kan tolkas som att sekter är något som bara bildas inom kristendomen, men att hävda detta är fel. Inom alla typer av religioner så finns det grupper som tänker och lever annorlunda än vad den dominerande religionen gör i samhället.


De religiösa sekternas struktur påminner mycket om hur en pyramid ser ut där man delar in pyramiden i tre fält. Det översta fältet som är litet innehåller en enda person vilken är sektledaren. Det andra fältet är mellanledet som i internationella sekter består av ledare i olika länder eller av de medlemmar som utför ledarens direkta befallningar. Det tredje fältet, bottenfältet som är det största, representerar de vanliga medlemmarna. Flexibiliteten mellan de olika fälten i sektpyramiden är mycket liten och ledarpositionen är oftast ohotad och är dessutom utnämnd på ett odemokratiskt sätt. En sektledare har oftast en enväldig ställning och det är mycket typiskt för en religiös sekt att ledaren utser sig själv till ledare genom gudomliga bud eller uppenbarelser som denne sägs få från Gud. Ledaren väljer dessutom ut vem som ska efterträda personen ifråga och också ensam väljer ut ledarna i mellanledet. Det är mycket vanligt att inom de religiösa sekterna så har inte kvinnan någon möjlighet alls att komma ur den tredje zonen. Detta innebär att hon aldrig kan bli församlingsledare eller inte ens få möjlighet att klättra upp på den hierarkiska stegen. I de flesta sekterna uppmuntras medlemmen att klättra uppåt på karriärstegen inom rörelsen men det behövs väldigt lite för att man ska falla ned till golvet igen och därmed får man börja om från början igen. I verkligheten är uppbyggnaden i de religiösa sekterna sådan att den vanlige medlemmen inte har några alls möjligheter att bli uppflyttad inom sektpyramiden. Därför att de flesta som befinner sig i mellanskiktet är medvetna om att de inte kan nå toppen och nöjer sig därför med att utöva sin makt gentemot den vanlige medlemmen. Samma regler för uppflyttningar gäller både för mellanledarna som för den vanlige medlemmen och de blir dessutom uppmuntrade av högsta ledningen inom sektpyramiden att sträva efter att göra sitt absoluta bästa för rörelsen och att helt lyda ledaren. Det är i detta skede som man oftast blir lovad till att få tillåtelse att komma upp ett steg i pyramiden men det krävs så lite för att en ledare på denna nivå ska falla ned till mellanskiktet igen för på toppen finns det bara plats för en enda person och denna plats är oftast redan upptagen av självaste sektledaren.


Det finns flera olika typer av religiösa sekter beroende på i första hand vad de vill uppnå men det finns tre drag som är särskilt tydliga när det är fråga om en sekt och dessa är; kontroll över människor och därmed bristande respekt för den fria viljan och svårigheter uppstår när en medlem vill lämna sekten samt att alla inom sekten måste tycka och tänka på samma sätt. Olika former av hjärntvätt används av flera religiösa sekter och oftast sker detta genom val från ledaren av vilken information om både omvärlden och den religiösa läran som medlemmen får tillåtelse att läsa eller ta del av.
 Det finns i Sverige religiösa rörelser som medvetet försöker få sina medlemmar att tänka i vissa banor och dessa betecknas som manipulativa sekter. Dessa tankebanor är de enda tillåtna och ledarens ord måste lydas av alla anhängare. Ledaren inom de manipulativa sekterna har även en högre uppenbarelse som fullmakt för att legitimera sitt enväldiga ledarskap. Dessa grupper blir ofta slutna och elitistiska med ett typiskt ”vi (= sektens medlemmar) och dem (= omvärlden)” – tänkande. För att markera sin speciella utvaldhet får medlemmarna inte umgås med vem som helst och lämnar någon gruppen blir den personen en icke-person som tillhör ”dem” och därmed existerar han/hon inte längre för den religiösa sekten.


Inom den manipulativa sekten finns det redan en färdig väg och en given ledare. Därför tillåts inte den enskilda sektmedlemmen att ändra sig vare sig om vägen, läran eller ledarens auktoritet och gör man det blir man utesluten ur rörelsen.
 Den manipulativa sekten går längre i sitt avståndstagande från det omgivande samhället och kyrkor än de övriga religiösa sekterna. En manipulativ sekt är farlig och är därmed värd en varningsskylt och denna sekt kan vara en utbrytning från en större religiös sekt eller rörelse. I så fall sker denna utbrytning oftast i protest mot något i läran eller någon i den ursprungliga församlingen. I den manipulativa sekten sägs man ha funnit något nytt som bland annat kan vara en ny uppenbarelse och detta anses av sekten som att ingen annan rörelse har fått ta del av tidigare. Med det menas med att det är bara denna religiösa sekt som har funnit det nya och det är bara dem som har den enda rätta sanningen. Det finns inom denna form av sekter även en person som är unik och som därmed har tolkningsföreträde av denna nya unika uppenbarelse vilken är sektledaren. Tvivel, ifrågasättande och trots bestraffas inom den manipulativa sekten därför att dessa anses vara syndiga handlingar och påbud från Gud. Den person som ifrågasätter, trotsar eller tvivlar sektläran eller sektledarens trovärdighet betraktas av sekten som att man har övergett Gud och valt istället att gå Satans väg. Detta leder i sin tur till att personen i fråga kan vänta sig att bli hårt straffad genom att bli utesluten ur organisationen och/eller utfryst. Utifrån detta beskrivs en manipulativ sekt som en religiös rörelse där kriser i tron på ett fullt medvetet sätt bestraffas, förnekas, förträngs och förvrängs. Den manipulativa sekten försöker medvetet att få dig att tänka på ett visst sätt som sektledaren har förutbestämt. Speciellt när sektmedlemmarna lever i kollektiv som det är väldigt lätt för sektledaren att överföra sina värderingar till medlemmarna under former som han/hon kan kontrollera. Det är vanligt i sådana sekter att det förekommer suggestiv övertalningskommunikation eller i mer vardagligt tal hjärntvättning eller Mind Control.
 Det som händer när sektmedlemmarna blir hjärntvättade är att sekten skapar en ny identitet som trycker ned det gamla jaget hos de individuella sektmedlemmarna. När eller om det blir dags att återgå till livet utanför den religiösa sekten måste de förra detta sektmedlemmarna gå i terapi för detta kan inte alls många klara av på egen hand. Det gäller i terapin att låta det gamla jaget komma upp igen och bli den dominerande personligheten och så småningom kan personen ifråga lägga ned sektpersonligheten och låta det gamla jaget bli den dominerande personligheten igen men denna process tar mycket lång tid att genomgå.
 Bland annat Jehovas vittnen, Livets ord och Scientologkyrkan räknas som att tillhöra kategorin manipulativa sekter.


Det är inte bara de manipulativa sekterna som anses vara farliga för den enskilde individen utan det är även, enligt Arlebrand, den s.k. domedagssekten. En sådan sekt innebär en grupp människor som frivilligt bestämmer sig för att dö tillsammans. Det som kännetecknar en domedagssekt är bland annat att ledaren tolkar Uppenbarelseboken i Nya Testamentet på ett märkligt sätt. Uppenbarelseboken är mycket svår att tolka och beskriver med ett invecklat symbolspråk vad som väntar världen innan Jesus kommer tillbaka och krossar den nuvarande onda världsordningen för att sedan skapa en ny värld utan ondska. Domedagssekten tror att tidens slut är mycket nära och därmed hänger morden och självmorden mycket nära samman med denna starka övertygelse. Ett ytterligare gemensamt drag för domedagssekter är att de har en auktoritär ledare som har den totala makten över gruppen. Dessutom leds oftast dessa religiösa sekter av en man som har en kvinna vid sin sida och det är mannen som har den största makten över gruppen men annars är det inte ovanligt att kvinnor kan vara ledare för religiösa grupper med ett enväldigt ledarskap vilket gäller främst organisationer inom New Age. Typiskt för domedagssekter är också att de tar avstånd från omvärlden som betraktas vara ond och därmed bör man isolera sig från den och därför lever oftast anhängarna tillsammans i slutna miljöer, till exempel på en avlägsen lantgård ute i skogen. Domedagssektens anhängare kommer i kontakt med utomstående människor bara när de ska värva nya medlemmar till den religiösa rörelsen. Medlemmar i domedagssekter får i regel lite eller ingen alls information om livet utanför gruppen och därför är denna typ av religiös sektanhängare ofta få till antalet. Till domedagsekter räknas bland annat Folkets tempel, Aum Shinri Kyo och Heavens Gate.


3. Analys och diskussion


3.1 Är mormonerna en religiös sekt?


Den person som är mest känd för att ha beskrivit kännetecken av religiösa sekter är engelsmannen och religionssociologen Bryan R. Wilson. Som utgångspunkt för sin sekt typologi utgick han från följande två frågeställningar; hur ser sektens uppfattning av omvärlden ut? Och vilka metoder använder man inom sekterna för att försöka ändra omvärlden? Utifrån dessa två frågeställningar fick Wilson fram sju olika typer av religiösa sekter
 vilka är följande; Omvändelsesekten, revolutionära sekten, introverta sekten, manipulativa sekten, thaumaturgiska sekten, reformistiska sekten och utopiska sekten.
 Wilson anser att mormonerna är en religiös sekt och en utopisk sådan utifrån den sjufaldiga sektklassifikationen som han har utvecklat. En sådan sekt innebär att anhängarna, i detta fall mormonerna, är helt övertygade om att omvärlden kan förändras. Därmed måste mormonerna genom sina liv visa hur ett alternativt samhälle kan fungera på ett utmärkt sätt och på så sätt visar mormonerna omvärlden hur alla samhällen bör ordnas. Med andra ord försöker mormonerna visa hur man i ett nytt samhälle skapar ett idealsamhälle som omvärlden borde ta efter anser de. Ett annat typiskt karaktärsdrag för den utopiska sekten är att anhängarna gärna lever i kollektiv, gör man inte det så bor man oftast nära varandra geografiskt. Wilson erkänner att den mormonska sekten skiljer sig från de flesta religiösa sekterna genom att de godtar omfattande verksamheter som väldigt många sektmedlemmar i andra sekter skulle betrakta som typiskt världsliga, särskilt nöjen som dans, teater, sport och användandet av teknisk utrustning i all slags verksamhet inom sekten. Mormonerna betonar starkt en sträng arbetsetik och en del mormoner kostar på sig att leva i överflöd och bekvämligheter, vilket många sekter anser är orättfärdig livsstil i och med att man då är en del av det omgivande samhället. Att ta avstånd från omvärlden är ett nyckelbegrepp när en religiös sekt ska definieras vilket mormonerna inte faller in på ramarna för utifrån denna aspekt hos Wilson
 i och med att de tar del av det omgivande samhället genom att ha ett vanligt arbete och är ofta politiskt aktiva vid sidan av sina religiösa uppgifter inom mormonkyrkan.


Även hos Nylund faller mormonerna inför ramarna för vad som karaktäriserar en religiös sekt men dock inte en manipulativ sådan för där räknas till exempel Scientologikyrkan, Jehovas vittnen och Hare Krishna- rörelsen. Mormonerna är för Nylund en västerländsk sekt som innebär att den kommer från USA och har en teologi som har hittat sin inspiration av en annan västerländsk kristen ledare samt dessutom är den västerländska sektläran baserad på Bibeln. Hos Nylund karaktäriseras en religiös sekt genom att rörelsen har sju kännetecken som har sina rötter i Bryan R. Wilsons sektdefinitionsskala från 1970, som jag beskrev i föregående stycke. Nylunds utveckling betonar mer på hur värvningen går till och dessa sju kännetecken som karaktäriserar en religiös sekt är följande:


· Frivillig organisation


Det innebär att medlemmarna förtjänar sektmedlemskapet genom någon typ av kvalificering. T ex hos scientologerna måste man först klara av ett särskilt utbildningsprogram innan man blir en erkänd scientolog.


· Exklusivt medlemskap

Sekten kräver att alla medlemmar ska leva upp till vissa etiska och ideologiska krav och därmed sägs sekterna vara exklusiva i och med att uteslutning sker när medlemmen ifrågasätter sektens eller sektledarens lära.

· Sektmedlemmarna är en andlig elit

Sekten lär ut att dess anhängare är en andlig elit och att vara speciellt utvald förs fram mycket tidigt i värvningsförsöken av nya sektmedlemmar. Den religiösa sektledaren anser sig ofta vara en profet och dennes skrifter och utsagor bör jämställas med Bibeln om det är kristna religiösa sekter det är fråga om och ibland betyder sektledarens ord mer än vad som står i Bibeln.


· Konflikt med samhället


Sekten lever oftast i konflikt med det omgivande samhället vilket är en naturlig följd av de ovannämnda punkterna. Därmed skapas en konfrontation mellan den religiösa sekten och det omgivande samhället och denna konfrontation mellan sektens verklighetsuppfattning och den omgivande kulturen skapar starka känslor vilka i sin tur tolkas som tecken på giltigheten av gruppens ägande av den stora sanningen.

· Alla är ”präster”

I sekten har alla medlemmar samma värde och med det menas alla medlemmar är ”präster” och har samma rätt till att få ta del av den stora religiösa Sanningen vilket är sektläran.


· Höga etiska krav


Sektens budskap är etiska och asketiska vilket innebär att moralen inom den religiösa sekten ofta är starkt förenad med familjelivet och sättet att bilda familjerna. Dagen i sekten är mycket inrutad och individen har skyldighet att redovisa till bland annat sektledaren vad denne gör både på fritiden och under gudstjänstandakten.


· Absolut lydnad


Den religiösa sekten kräver total lydnad av sina anhängare och de har väldigt lite inflytande på vilket sätt sektläran tolkas, hur verksamheten sköts och hur den fungerar som helhet. Trots detta kräver sekten att medlemmarna ska vara totalt engagerade i den och detta anses vara rörelsens huvudkännetecken för en religiös sekt. Det är på de ovanstående punkterna som enligt Nylunds uppfattning och tolkning faller mormonerna in för ramarna för att denna religiösa organisation är en religiös sekt som på grund av tydliga olikheter av den kristna tron inte kan kallas kristna anser Nylund.
 Dessutom kännetecknas de religiösa sekterna av att de enskilda medlemmarna krävs av sektens ideologi att vara heltidsengagerade inom den religiösa verksamheten och därmed strävar man även efter att bilda stora kärnfamiljer och kollektiv för att dessa ses som ideala livsformer av sekten
 vilket kan kännas igen även hos mormonerna.


En annan av våra samtida religionssociologer är Roland Robertson som anser att det finns ytterligare en typ av religiös sekt vilken är den institutionaliserade sekten. En sådan är, enligt Robertson, Frälsningsarmén därför att de ställer krav på att individen först måste genomgå personlig omvändelse för att få överhuvudtaget bli medlem i denna religiösa organisation. Dessutom ställer de krav på medlemmarnas beteende i det dagliga livet men trots detta accepterar Frälsningsarmén att många andra religiösa organisationer har också den sanna läran
 vilket är i sig inte ett typiskt drag för en religiös sekt
. Om jag tolkar Robertson rätt så kan jag säga att mormonerna är en institutionaliserad sekt eftersom de kräver att man ska döpas sig för att få bli en mormon vilket representerar krav på personlig omvändelse hos Robertson.
 Samt att mormonerna måste följa Visdomsordet vilket är mänskliga påbud om att bland annat inte dricka alkohol, kaffe eller te, inte ha sex utanför eller innan äktenskapet och det är bara tillåtet att äta kött i lagom mängd.
 Detta kan i sin tur också härledas till Robertsons definition av den institutionaliserade sekten
 där detta representerar att mormonkyrkan ställer krav på sina medlemmar även i det vardagliga livet.


Enligt min egen uppfattning anser inte mormonerna själva att de är en religiös sekt utan är en religiös organisation, samfund eller något liknande. Det står ingenstans i den informationen som jag har tagit del av som mormonerna själva ger ut och skriver att de är en sekt utan de ser sig själva som en religiös organisation med ursprungliga kristna värderingar. Att den religiösa organisationen inte skyltar med att det är en sekt utan döljer sitt riktiga ansikte med att hävda att man är något annat är ett typiskt drag för religiösa sekter enligt bland annat Geels
 och utifrån detta kan jag dra slutsatsen att mormonerna är en religiös sekt. Jag tycker också att det är värt att lägga på minnet om mormonerna vet att de är en sekt? Kanske är detta förklaringen till varför de inte erkänner att de är en religiös sekt eller är en organisation med sekteristiska drag och vilka religiösa organisationer har inte det? För att de flesta leds av en ledare som har mer makt än de andra och att det finns en anledning till varför gruppen har gått samman och därmed tar ett avstånd, även om det är ett ytterst litet sådant, från det omgivande samhället. Alla religiösa yttringar och utvecklingar är vad jag själv anser är reaktioner på omgivningen och detta är vad som bland annat kännetecknar en religiös sekt. Ett annat argument som Geels har för att hävda att mormonerna faller in för ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt är att mormonkyrkan kan ses som en egalitär organisation. Vilket menas med att alla mormoner har rätt att få ta del av den stora sanningen alltså mormonläran, samt att organisationen kännetecknas av en tydlig hierarkisk uppbyggnad som oftast har ett internationellt centrum som styrs av en enda person som är i mormonernas fall presidenten.


3.2 Vad säger sektforskningen om mormonerna?


Vilka religiösa organisationer som bör betraktas som sekter finns det delade meningar om hos dagens religionsforskare och detta gäller även om de religiösa sekterna är farliga eller inte. En del religionsforskare med en vetenskaplig kritisk hållning till religiösa sekter över lag betonar att livet i en sekt kan jämföras med vilket liv som helst i en grupp där nära och täta relationer förekommer. Som exempel nämns ofta den krävande militärtjänstgöringen, där kravet på anpassning ibland leder till utslagning som innebär att man kan bli hemskickad för att man inte passar in i gruppen för att man inte klarar av de hårda kraven som ställs på personen ifråga.
 Detta kan i sin tur härledas till att sektmedlemmarna inom de religiösa sekterna kan bli uteslutna ur den om de t e x ifrågasätter eller trotsar sektläran.
 Flera religionsforskare accepterar inte den allmänna uppfattningen att den religiösa sekten lurar in människor i den religiösa verksamheten. Därför att sektens religiösa budskap är ofta attraktiva för den sökande människan som vill göra sig av med sina tvivel och sin oro genom att få svar på bland annat sina existentiella frågeställningar, hitta meningen med livet och hitta förklaringar till allt ont som händer i vår värld. Enligt dessa religionsforskare är det alltså ett fritt val människan gör när man inlemmas i en sekt och de flesta väljer att fritt lämna sekten inom ett till två år. Undersökningar visar att detta vanligtvis sker utan ånger och därmed kan medlemskapet i sekten tolkas som ett led i människans utveckling och sökande efter identitet och gemenskap. Medan några andra religionsforskare hävdar istället att sektkritikerna inte utgår från vetenskapliga resultat men ändå är de flesta religionsforskare överens om att det i viss utsträckning förekommer att människor blir kränkta i den religiösa sekten genom t e x hjärntvättning. Men det är ett faktum att det finns sektmedlemmar som far illa i sekten och detta får inte innebära att hot om våld allmänt accepteras eftersom det i sin tur är fråga om allvarliga kränkningar av människans integritet och mänskliga rättigheter.


Enligt religionsforskaren Håkan Arlebrands uppfattning är mormonerna inte en religiös sekt för att det är sunt och ofarligt att vara mormon. Men han erkänner att det finns sektdrag med tanke på mormonkyrkans agerande när en enskild medlems maka eller make blir evangeliskt kristen. Främst i USA har det hänt flera gånger att kristna män med ett förflutet i mormonkyrkan har förlorat sina mormonska fruar och barn. Därför att lokala mormonledare har uppmanat sina medlemmar att bryta sina äktenskap och kontakter med de övriga kristna människorna och detta har även förekommit i Sverige ett flertal gånger. Ett annat sektdrag som finns i mormonkyrkan är de särskilda biskopsdomstolarna som behandlar moraliska överträdelser, framför kritik om mormonkyrkans undervisning och ledarskap samt har hand om konflikter mellan anhängare. De mormoner som bestraffas av en mormonsk biskopsdomstol klassas ned i ”värdighet” och kan förlora sina möjligheter till uppflyttningar inom den mormonska hierarkin. Fram till på mitten av 1980-talet var det obligatoriskt för de mormonerna som önskade utträde ur Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att inför biskopsdomstol ansöka om detta.


Till skillnad från Arlebrands syn på att mormonerna är en religiös sekt så anser Gustafsson att de är en nyreligiös rörelse
 och inte en sekt men man ska komma ihåg att sådana rörelser vanligen betraktas som sekter i Sverige.
 Det är mycket möjligt att Gustafsson inte vill hävda rakt ut att mormonerna är en religiös sekt i och med att nyreligiösa organisationer är sekter hos Frisk. Men Frisk hävdar inte rakt på sak heller om mormonerna är en sekt eller en nyreligiös rörelse som vilket bland annat Familjen (Guds barn) och Scientologkyrkan blir omnämnda i Frisks bok i sektsammanhang. Dock kan jag dra den slutsatsen att mormonerna är en religiös sekt enligt både Frisk och Gustafsson därför att den sistnämnda anser att mormonerna är en nyreligiös rörelse vilket definieras som sekt hos Frisk. Det dessa två forskare och författarna är överens om är att sekter, eller nyreligiösa rörelser om man föredrar det, innebär ett avståndstagande från det omgivande samhället och att sekter uppstår innebär att en enstaka människa eller en grupp människor har gått samman för att de är missnöjda med hur det omgivande samhället har förvanskat statsreligionen för att istället ägna sig åt den rena och ursprungliga läran med en auktoritär ledare i spetsen.


Till skillnad från både Lise-Lotte Frisk och Ingemar Gustafsson som inte vill hävda rakt på sak att mormonerna är en religiös sekt så anser Göran Gustafsson att mormonerna är en utopistisk sekt. Därför att mormonerna anser att det omgivande samhället är dåligt och kan förbättras men denna förbättring bildas inte förrän när sektmedlemmarna genom sitt liv i ett alternativt samhälle demonstrerat hur en god samhällsordning bör vara organiserad. Mormonernas samhällsideal syns främst i delstaten Utah där de efter många konflikter med det omgivande amerikanska samhället etablerade sig som samhällsbyggare och med tiden blivit ett majoritetssamfund i landet.


En skillnad mellan bland annat Arlebrand, Frisk, Nylund och Olivestam är att den sistnämnda anser att mormonerna är varken en religiös sekt eller ett trossamfund utan de tillhör kategorin bibeltolkande alternativ. Det innebär att inom denna tolkning med biblisk anknytning uppfattar mormonerna sin rörelse och presidenten som den enda rätta tolkaren av profetiorna och löftena i Bibeln. Det är dessutom mycket vanligt att männen har en betydligt mer framträdande roll i organisationen än kvinnorna
 vilket mormonerna faller in på, enligt min egen tolkning med tanke på att de mormonska kvinnorna har ingen alls möjlighet att bli någon form av högre ledare. Det är mycket möjligt att alternativa tolkningar av religioner kan ses som mellanting mellan religiös sekt och trossamfund, enligt mig med tanke på att dessa har både sekteristiska drag och vad som kännetecknar ett trossamfund. Då är det inte rätt att säga om mormonerna är det ena eller det andra utan är en kombination av båda begreppen och då har Olivestam hittat ett nytt begrepp för att betona denna blandning mellan religiös sekt och trossamfund vilken då betyder att mormonerna är en bibeltolkande alternativ rörelse.


Bland annat Jehovas vittnen, Moon-rörelsen och Scientologerna anses av EU vara farliga religiösa sekter
. Mormonerna kommer inte på tal när man pratar om sådana sekter vilket kan tolkas som att de inte betraktas vara en farlig sekt av EU. Dock hävdar EU att det finns religiösa sekter som är fullt ut legitima för att de kränker inte de individuella och religiösa friheterna som ingår i Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna.
 Men även i dessa sammanhang nämns inte mormonerna i det dokumentet som jag har tagit del av från EU och därmed kan jag inte säga något om mormonerna anses vara en religiös sekt eller inte av den Europeiska Unionen. Det är värt att nämna i detta sammanhang att mormonerna inte heller är med på listan över de religiösa sekter som anses vara världens farligaste sekter hos Nylund vilka bland annat Scientologkyrkan, Hare Krishna och Familjen (Guds barn) är.


För att återgå till Håkan Arlebrand så finns det ett annat intressant argument hos honom som pekar på att mormonerna är en religiös sekt är att de själva hävdar att de har den enda rätta kristna sanningen och att bara de människor som tillhör mormonkyrkan lever ett rättfärdigt liv. Detta leder till när mormonerna ska värva nya medlemmar att personen ifråga känner sig utvald och speciell för att ha fått möjlighet att få ta del av den stora och enda sanningen. Att dessutom mormonpresidenten, som oftast betraktas av mormonerna som profet och Guds ställföreträdare på jorden, har så mycket att säga till om och har så mycket makt att utöva på sina undersåtar stärker ännu mera argumentet för att Arlebrand anser att mormonerna är en religiös sekt.
 Därmed kan mormonpresidentens ställning ses som att han har ensamrätt på att omtolka de heliga skrifterna för det var ju detta som mormonernas grundare, Joseph Smith gjorde med Bibeln.
 Att utse en enda person som bara har den rätten är bland annat det grundläggande som kännetecknar en religiös sekt, vare sig det är fråga om farliga sekter eller inte, enligt Arlebrand.
 Problematiken med Arlebrand är att han inte vill erkänna ordagrant att mormoner faller in på ramarna för vad som han anser kännetecknar en sekt vilket jag själv tror beror på att han har utfört så omfattande fältstudier om mormonerna och har förmodligen blivit vän med en eller ett par mormoner under tiden. Därmed är det svårt att peka ut hela mormonkyrkan som en religiös sekt som i sin tur har en mycket negativ betydelse för de flesta människor. Ingenstans i de två böckerna som Arlebrand har skrivit om mormonerna och religiösa sekter
 framgår det tydligt att mormonerna är en religiös sekt utan han tar upp bland annat Scientologkyrkan och Jehovas vittnen som exempel på sådana rörelser fastän mormonerna faller in för ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt hos Arlebrand.
 Det anser jag är anmärkningsvärt hos någon som bedriver religionsforskning men jag måste också komma ihåg att sekter inte alltid är något negativt för sina enskilda medlemmar och det är kanske det Arlebrand vill hävda men inte rakt ut att mormonerna är en religiös sekt som vare sig är farlig eller konstig. Dessutom så är det nog lätt för en religionsforskare som t e x Håkan Arlebrand som baserar sina skrifter på fältstudier att tappa sitt objektiva förhållande till det man studerar vilket jag är övertygad om att han inte är ensam om att vara med om och då är det inte alltför enkelt att uttala sig om att mormonerna faller faktiskt in för ramarna som kännetecknar en religiös sekt.

Vad som sägs när mormonerna rekryterar nya medlemmar vet jag mycket lite om och därför kan jag inte uttala mig om mormonerna faller in för ramarna för vad som kännetecknar värvningen till religiösa sekter. Men enligt Hallberg är det vanligast att man går med i en religiös sekt vid 18-24 års ålder och många tror att de som fastnar i sektens händer är psykiskt svaga och ointelligenta. Detta är helt fel för det har visat sig att den vanligaste sektmedlemmen är begåvad och har det bra ekonomiskt men är förmodligen inne i en sårbar period i sitt liv. En sådan period kan vara att man är nyinflyttad i en främmande stad och har lämnat sina vänner eller så kanske man har blivit lämnad av sin partner och därmed är man mer öppen än vanligt för att skapa nya kontakter. De som är också speciellt utsatta är personer som är på resande fot i och med att de ofta är öppna för nya intryck. Reser man dessutom ensam är man ännu mer lättpåverkad och därmed ser många religiösa sekter dessa människor som lättfångade byten när man ska rekrytera nya sektanhängare.
 Även Arlebrand tar upp aspekten om hur rekryteringen går till när det rör sig om religiösa sekter och han påpekar att sektmedlemmarna hävdar för sina tilltänkta rekryter att världen utanför sekten är ond och livet innanför den är god. Därmed går det lätt att få med sig nya människor till sekten för ingen vill tillhöra något som Satan har skapat. Det är vanligt att sektmedlemmarna i detta skede berättar om hur sektens grundare och/eller ledare fick sin religiösa uppenbarelse från Gud om den enda rätta sanningen.
 Detta kan mycket väl tänkas att mormonerna berättar gärna om när de ska värva nya medlemmar med tanke på att Joseph Smith är, enligt min egen uppfattning en väldigt central person i mormonernas lära och inte minst ur historisk synvinkel om mormonkyrkans framväxt i världen. Detta betyder att mormonerna ännu en gång kan tänkas falla in för ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt hos Arlebrand när jag analyserar skedet när de ska värva nya medlemmar.


Även hos Svahn kan sektdefinitioner kopplas samman till mormonerna i och med att mormonkyrkan är uppbyggd som en pyramid där presidenten är på högsta toppen helt själv vilket stärker ytterligare argumentet för att mormonerna är en religiös sekt. De övriga mormonerna får därmed helt förlika sig till vad mormonpresidenten vill ge ut för några religiösa budskap och tolkningar som han gör av de heliga skrifterna och vad de gudomliga uppenbarelser han får av Gud handlar om. Det är vidare denna pyramidstruktur som kännetecknar en religiös sekt hos Svahn
 som enligt min tolkning passar in på mormonernas organisationsuppbyggnad. Dock hävdar inte heller Svahn att mormonerna är en religiös sekt även om de gör det enligt mina egna tolkningar av Svahns kännetecken av religiösa sekter. Om jag skulle göra en analys av vilken kategori av religiösa sekter hos Svahn som mormonerna skulle passa in på så skulle de vara en bibelbaserad sekt .
 Därför att mormonerna är enligt de själva kristna och deras grundläggande läror vilar på de kristna traditionerna och dessutom betraktas mormonpresidenten som Guds språkrör på jorden
 vilket är ett grundläggande element hos Svahn som karaktäriserar en religiös bibelbaserad sekt.


De rörelser som anses vara religiösa sekter i Sverige betecknas oftast som kulter i USA
 och utifrån detta kan jag dra slutsatsen att förmodligen anses mormonerna vara en kult i USA för här i Sverige räknas den som en religiös sekt bland många personer som är välinsatta i sektbegreppet. Därmed tillhör mormonerna kategorin av nyreligiösa rörelser i och med att dessa är i oftast i internationella sammanhang där missionsverksamheten är viktig. Men ett annat karaktärsdrag för nyreligiösa rörelser är att de i Sverige kom hit under tidigt 1970-tal
 vilket mormonerna inte gjorde för att de etablerade sig i Sverige redan 1850.
 Därmed återkommer jag till att mormonerna faller in för ramarna på vad som kännetecknar en religiös sekt även om de har vissa inslag för kriterierna som nyreligiös rörelse. Även EU betecknar de religiösa sekterna som ny religiösa rörelser därför att sekter har en nedsättande klang i många av EU: s medlemsländer.
 Göran Gustafsson ser en likhet mellan kulter och religiösa sekter vilka är att dessa uppstår oftast när det sker kulturella och sociala förändringar under en kort tid i ett samhälle. En skillnad mellan kult och religiös sekt, enligt Gustafsson är att den förstnämnda accepterar att andra religiösa organisationer kan också äga den enda rätta religiösa sanningen.


Religionshistorikern Mikael Rothstein förklarar begreppet religiös sekt som en sidogren till den etablerade och allmänt erkända religiösa institutionen i samhället som är statskyrkan. Eftersom vissa sekter har vuxit sig så stora och blivit allmänt accepterade liknar dessa sekter med tiden mer kyrkor än sekter och ett exempel på en sådan religiös sekt anser Rothstein är mormonerna. Som argument för detta förekommer mormonerna som exempel i hans bok Gud är blå när han ska förklara och beskriva olika former av religiösa sekter och nyreligiösa rörelser. Bland annat hävdar Rothstein att religiösa sekter kännetecknas av att sektledaren anses först av sig själv och oftast sedan av de övriga sektmedlemmarna vara den levande Jesus i och med att personen ifråga är Guds ställföreträdare på jorden och är oftast ensam om ledarpositionen.
 Detta kan enligt min mening kopplas samman med mormonkyrkans pyramidiska uppbyggnad där den enväldiga presidenten har ett oerhört inflytande på de övriga församlingsmedlemmarna i och med att presidenten för Guds talan på jorden genom sina gudomliga uppenbarelser.
 Ett annat argument hos Rothstein som kan analyseras om att mormonerna är en religiös sekt handlar om att de enskilda mormonerna tvingas betala en avgift, som kallas tionde inom mormonkyrkan, för att finansiera sin verksamhet. Samt att mormonkyrkan bedriver affärsverksamhet, inte minst i USA för att kunna vidga sig ännu mera. Rothstein har den uppfattningen om att det är vanligt att de religiösa internationella sekterna som t e x mormonerna bedriver missionsverksamhet för att på det effektivaste sättet få in ännu mera pengar till mormonkyrkan genom insamlingar och arbetar dessutom hårt för att kunna frälsa (omvända) så många människor som möjligt av jordens alla folk till den mormonska läran så att ännu flera personer är skyldig att betala tionde till mormonkyrkan.


Detta är en av anledningarna till att de religiösa sekterna som bland annat mormonerna har lyckats etablera sig i det omgivande samhället så att deras utveckling går från sekt till kyrka.
 Detta i sin tur leder till att mormonerna ännu en gång faller in för ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt enligt mina egna tolkningar av vad som är enligt Rothstein kyrka, nyreligiös rörelse och sekt.


Diskussionen om mormonerna är en religiös sekt eller inte kan pågå i all evighet och även hos religionsforskarna finns det delade meningar om det och även om sekter överhuvudtaget. Ska jag nu sätta punkt för min undersökning och analys om mormonerna är en religiös sekt eller inte så kan jag dra slutsatsen att de flesta författare och forskare som ägnar sig åt religiösa sekter och har mer fördjupade kunskaper om ämnet än vad jag har så kan jag dra den parallellen att de anser att mormonerna är en religiös sekt, även om några av författarna hävdar det mellan raderna. Dessa försöker istället skapa nya begrepp som har en mer positiv klang t ex frikyrka, religiös organisation än vad begreppet religiös sekt har men ändå är det sekt man pratar om mormonerna som. Vi bör nog också komma ihåg att dessa författare och religionsforskare har ett utifrånperspektiv om mormonerna, i och med att vad jag vet, inte har tillhört eller inte tillhör mormonkyrkan själva. Skulle jag analysera samma ämne fast med ett inutiperspektiv så skulle förmodligen resultatet se annorlunda ut men vem vill få stämpeln på sig att tillhöra en religiös sekt från omgivningen? För det är ju det bland annat sekter handlar om att ta avstånd från omvärlden för att istället sluta sig till sin egen grupp och hävda att den tillhör den religiösa eliten som har den enda och sanna tron. Vi ska också komma ihåg att det är långt ifrån alla religiösa sekter som är farliga både för individen och för samhället i stort.
 Med det menar jag att sekter inte alltid ska kopplas samman med något negativt utan det finns faktiskt positiva aspekter med sekter. Anhängarna känner gemenskap, tillhörighet och sekten skapar en identitet hos dessa människor och därmed fyller den religiösa sekten en funktion både för gruppen och för individen.
 Precis som det är med att känna tillhörighet och få en identitet med t ex sitt fotbollslag eller med andra fans som tycker att en viss musiker eller popgrupp är den bästa. Därmed är det inte, enligt min uppfattning, riktigt rätt hävdat för utomstående människor att sätta likhetstecken mellan religiösa sekter och negativitet, även om sådana fall existerar.


Sammanfattning


Syftet med denna uppsats är att undersöka om mormonerna är en religiös sekt eller inte och vad sektforskningen säger om dem med utgångspunkt från fördjupade studier av litteratur och information som handlar om mormonernas världsbild och hur deras organisation är uppbyggd. Samt titta närmare på om mormonrörelsen räkans att tillhöra kategorin farlig sekt genom att studera olika sektteorier.

· Hur ser mormonernas världsbild och organisation ut?


1830 bildade amerikanen Joseph Smith (1805-1844) den första mormonkyrkan i New York, USA. Det som lade grunden för denna nybildade kyrka var att en natt fick Joseph en gudomlig uppenbarelse och det var ängeln Moroni som visade sig. Moroni sade sig vara sänd av Gud för att tala om för Joseph att ett uppdrag väntade honom för han skulle nämligen hitta guldplåtar som var gömda på ett berg i närheten av Josephs bostad. Mormonernas heliga bok heter Mormons bok vilket kommer ifrån att ängeln Moroni fick av sin far, Mormon dessa guldplåtar som Joseph hittade. Gud gav Joseph gåvan att kunna redigera Bibeln som han ansåg hade förvanskats av judarna och kristna. Läran och förbunden är en annan viktig bok som innehåller bland annat Joseph Smiths och andra mormonledares gudomliga uppenbarelser. 1850 kom mormonkyrkan till Sverige med utländska missionärer och det finns ca 13 miljoner mormoner över hela världen och omkring 9000 av dessa finns i Sverige. Huvudkyrkan inom mormonismen kallas tempel som finns i Salt Lake City, USA och de lokala församlingarna kallas mormonkapell. Det första mormontemplet i Norden invigdes 1985 i Sverige i Västerhaninge. För att få tillträde till mormontemplet så måste man vara en trogen mormon vilket sker genom dop och man måste också kunna lova att man håller sig till mormonismens principer om bland annat att inte ha sex före eller utanför äktenskapet, inte dricka alkohol, kaffe eller te samt att inte använda droger.

Mormonernas hierarkiska organisationsuppbyggnad är som en pyramid där presidenten är kyrkans religiösa överhuvud och under sig har han en rad olika prästämbeten som kallas auktoriteter som i sin tur har under sig olika ledare på regionala och lokala planet. Presidenten betraktas av de övriga mormonerna som Guds språkrör på jorden och därför kan han få gudomliga uppenbarelser som gäller alla mormoner. Det är bara männen som kan vara präster eller ledare inom mormonkyrkan för att kvinnorna anses ha sin del i organisationen genom sina män. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är mormonernas officiella namn och betyder att tidens slut är snart är här då jorden ska gå under och Jesus ska återvända till oss för att tillsammans med mormonerna, de ”heliga” regera över den nya världen som kännetecknas av att det inte finns någon ondska. Det som bland annat kännetecknar mormonerna är deras starka betoning på familjen och släktforskning. De följer strikt Visdomsordet som är mänskliga påbud från Gud som bland annat handlar om att inte dricka alkohol, kaffe, te, inte använda någon sorts av droger, kvinnan ska behålla sin oskuld tills hon är gift och sex utanför äktenskapet är en synd inte minst mot den heliga familjen. Utåt sett känner utomstående människor lätt till mormonerna med tanke på deras klädsel där männen bär vit skjorta, slips och svart kavaj och kvinnorna har en vit blus och svart knälång kjol. Anständig klädsel är mycket viktigt för mormonerna för de räknar med att deras värderingar ska styra vår värld någon gång och därmed är det viktigt att vara goda representanter för mormonismen även utåt sett.

· Vad är en religiös sekt och vad säger sektforskningen om mormonerna?

Ännu finns det ingen allmän accepterad definition av sektbegreppet och därmed skiljer definitionen från olika författare och forskare men de tycks vara överens om att sektbegreppet är i dag ett negativt laddat begrepp. Vilket inte säger hela sanningen om sekter över lag för det finns religiösa sekter som räddar personer från att hamna i kriminalitet och missbruk för att sekter fyller en funktion hos den enskilda individen att den känner gemenskap och tillhörighet i en värld som tycks bli alltmer ond. Det är på vilket sätt sektledaren behandlar sina medlemmar som sekten kan bli mycket farlig och manipulativ för den enskilde medlemmen. Det finns dock några grundläggande kriterier bland de olika författarna om vad religiös sekt är för något vilka är följande; gruppen tar avstånd från det omgivande samhället. Detta menas med att sekten anser att omvärlden är ond och sekten är god och därmed är det vanligt att dessa religiösa rörelser sluter sig samman i kollektiv för att bo t ex på en avlägsen gård i skogen. De religiösa sekterna har bildats som en protest mot det övriga samhället där man är missnöjd med hur den religiösa läran sköts eller så kan man vara missnöjd med någon i ursprungsförsamlingen. Sektledaren är oftast ensam om att vara i auktoritär ställning gentemot de övriga medlemmarna och anses dessutom vara Guds ställföreträdare på jorden. Detta leder i sin tur till att personen ifråga har ensamrätt på att tolka de religiösa skrifterna och gudomliga uppenbarelserna som sektledaren sägs få. Sektens struktur kan på lättast sätt förklaras som en pyramid där toppen representerar den enväldiga sektledaren. Under sig har denne underledare som utför sektledarens order som i sin tur har de vanliga sektmedlemmarna under sig. Sektledaren förväntar sig att det han/hon säger ska lydas av sina underordnade anhängare och gör man inte det så kan man bli utfryst och/eller utesluten ur organisationen. Just detta karaktäriserar en manipulativ sekt som innebär bland annat att sektledaren på förhand har bestämt att de övriga sektmedlemmarna ska tänka och tycka på ett visst sätt som passar sektens ideologi som oftast är skapad av sektledaren.

Om mormonerna är en religiös sekt eller inte hos religionsforskarna är inte helt lätt att säga på rak arm i och med att det finns delade meningar om ämnet i forskarvärlden. En del forskare, som t ex Göran Gustafsson och Mikael Rothstein hävdar rakt ut att mormonerna är en religiös sekt medan andra gör det men underförstått som bland annat Håkan Arlebrand. De argumenten som de har för att säga att mormonerna är en sekt är enligt mina egna tolkningar av deras litteratur om sektkännetecken är att mormonerna passar in för dessa kriterier som forskarna tar upp för att definiera en sekt. Det finns även de forskare som maskerar stämpeln religiös sekt på mormonerna genom att kalla de alternativ religiös rörelse eller något liknande vilket mycket väl kan bero på att man inte vill hänga ut en sådan stor internationell organisation som mormonerna som en religiös sekt i och med att sektbegreppet idag har en negativ klang även på forskarnivå. Istället söker man i första hand beskriva organisationen vilket de författarna som inte vill hävda rak på sak att mormonerna faller in för ramarna på sektdefinitionen gör. Jag kan ändå dra den parallellen mellan de olika forskarna att de anser att mormonerna är en ofarlig religiös sekt, vare sig de vill hävda det rakt ut eller inte. Utifrån detta får jag till sist fram att jag är överens med de religionsforskarna som jag tar upp i denna uppsats och som dessutom inte är kritiska till sekter över lag om att mormonerna är en religiös sekt.

· Faller mormonrörelsen in på ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt?


För att sammanfatta mina egna slutsatser och analyser så kan jag se att mormonerna faller in på ramarna för vad som kännetecknar en religiös sekt i och med att hela mormonkyrkan är uppbyggd som en pyramid där presidenten är själv på toppen och under sig har han flera underledare som i sin tur lyds av vanliga mormoner. Samt att presidenten anses vara Guds språkrör på jorden och därmed innebär det han säger betyder väldigt mycket för de övriga mormonerna i och med att presidenten för Guds talan. Att mormonerna lever gärna i kollektiv eller gärna nära varandra stärker ännu argumentet för att mormonerna är en religiös sekt. Det som mormonerna klarar sig från att bli definierade som religiös sekt i sektbegreppet är att sekter tar avstånd från alla typer av samhällsengagemang för att i stället isolera sig helt från den omgivande världen. Mormonerna arbetar oftast vid sidan av sitt kyrkliga arbete inom de övriga samhällsyrkeskategorierna och dessutom är mormonerna oftast politiskt aktiva, inte minst i USA. Trots detta drar jag den slutsatsen att mormonerna är en religiös sekt.


· Räknas mormonrörelsen tillhöra kategorin farlig sekt?


Jag kan inte se att mormonerna faller in på ramarna för vad som kännetecknar farliga sekter för att sådana sekter, som de destruktiva -, manipulativa - och domedagssekterna tillhör, innebär att denna form av sekteristisk verksamhet är farliga för de människor som är med och kommer att gå med i sådana sekter. Därför att dessa innebär bland annat att sektledaren väljer ut vilken information om både omvärlden och sektläran som den enskilde medlemmen får ta del av. Att tvivla, ifrågasätta och trotsa sektläran eller ha kritiska synpunkter på hur sektledaren sköter sin verksamhet bestraffas därför att detta anses vara syndiga handlingar och påbud från Gud. Den person som gör det betraktas av sekten som att man har övergett Gud och valt istället att gå Satans väg. Detta leder i sin tur till att personen ifråga kan vänta sig att bli utesluten ur organisationen och/eller utfryst. Enligt min uppfattning betraktar mormonerna inte sig själva som en religiös sekt men detta kan kopplas samman med att religiösa sekter inte känner igen sig i beskrivningarna av hur man känner igen sådana rörelser, vilket gäller oavsett om de är farliga eller inte. Bortsett från detta kan jag inte dra den slutsatsen att mormonrörelsen faller in på ramarna för vad som kännetecknar en farlig sekt vilka t e x Familjen (Guds barn), Jehovas vittnen och Scientologkyrkan är.
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