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Abstract 

 
“Entity continuity” refers to recurrent transcendent experiences related to certain places 

(“hauntings”). The experiences are often interpreted to be due to discarnate spirits or folklore 

entities. Although the entity continuity experience can be regarded as religious experience, 

they have yet to be fully explored in religion of science. The purpose of this paper was to 

describe entity continuity experiences and map out the scientific discussion in order to pro-

vide a psychology of religion that provides an understanding of the phenomena. For this 

purpose a literature study of theories of jungian psychology, parapsychology, and described 

experiences was undertaken. The material was thereafter analyzed comparatively. The results 

show that entity continuity experiences can be understood as a form of animism and that the 

experiences are colored by culture, context, and visual impression. The material also shows 

that experiences at locations that have played host to entity continuity and poltergeist expe-

riences are equivalent. An altered state of consciousness, a special type of personality, and 

distinctive environmental stimuli, the atmosphere or “feeling”, is necessary for the occurrence 

of these experiences. The “percipients” and/or “agents” psychic material is reflected in the 

atmosphere and becomes expressed as psychic manifestations in the form of entity expe-

riences. 
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1. Introduktion 
 

Upplevelser av spöken och väsen uppfattas många gånger vara ”icke-legitima” religiösa 

upplevelser, i jämförelse med traditionella religiösa upplevelser (dvs. transcendenta upplevel-

ser relaterade till en etablerad religion eller trosuppfattning). Den akademiska skepticismen 

har resulterat i att upplevelser av spöken och väsen inte har undersökts närmare.1 Parapsyko-

logen Andrew Mackenzie skrev ”vårt tänkande är inställt på vissa banor som vi vill tro 

stämmer med den fysiska världens verkliga natur, och därför ryggar vi ofta tillbaka för 

skildringar av upplevelser som tyder på att världen i själva verket är mycket mer komplicerad 

än vi har förstått eller kunnat föreställa oss”.2 Den som har upplevelser av avlidnas andar 

eller väsen, betraktar ofta upplevelsen som betydelsefull och har en personlig förståelse och 

tolkning kring händelsen. Det är till synes inte ovanligt att percipienten (den som har upple-

velsen) får en ny syn på livet och en ny tro på det hinsides livet och andra världar än den 

fysiska.3

 Entitetupplevelser är upplevelser av avlidna människor (och djur) eller andra 

antropomorfiska väsen relaterade till folktron eller den kulturella/lokala religiösa uppfattning-

en. De som har upplevelserna är nödvändigtvis inte religiösa eller tror på entiteter. Emellertid 

resulterar upplevelserna ofta i en tro på entiteter, vilket underlättar för att framtida upplevelser 

ska ske.

 Jag har valt att benämna dessa upplevelser för entitetupplevelser. Begreppet entitet 

har här betydelsen ”okänt väsen” och utgör ett samlingsnamn för ”väsen” eller ”andar”. 

4 Många gånger är upplevelserna förknippade till specifika byggnader eller platser i 

naturen (i folkligt tal vanligtvis benämnda som ”hemsökta hus”/”hemsökta platser”). Upple-

velserna sker spontant och kan pågå under en lång tidsperiod med olika percipienter. Det 

återkommande fenomenet skapar en upplevelsekontinuitet - en entitetkontinuitet5

                                                 
1 S-E. Morhed, 2000, s. 28-32. 

 med platsre-

laterade upplevelser. Upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan vara subjektiva (inre) 

eller objektiva (yttre) och är färgade av den kulturella kontexten. 

2 A. Mackenzie, 1983, s. 259. 
3 S. K. Duppils, 2007, s. 28-38. 
4 R. Wiseman, C. Watt, E. Greening, P. Stevens, C. O’Keeffe, 2002, s. 7, 13. 
5 Begreppet entitetkontinuitet används istället för det folkliga begreppet ”hemsökt hus/plats”, då detta enligt 

svenska akademien inte är ett begrepp för att beteckna platser med återkommande transcendenta upplevelser. 
Det ord som enligt svenska språket kan användas är ”spökhus”, men eftersom begreppet är mycket snävt, 
begränsar det upplevelsedimensionen till andar av avlidna människor (spöken). Då platsrelaterade upplevelser 
innefattar en stor variation av entiteter, samt inte är begränsade till byggnader, är entitetkontinuitet ett mer 
passande begrepp som visar på mångfalden av upplevelsetraditioner.   
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Ämnet är tidigare behandlat inom parapsykologi och delvis inom jungiansk psykologi. Dessa 

två paradigm tillsammans med en presentation av fenomenet entitetkontinuitet, har utgjort 

underlag för arbetet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva fenomenet entitetkontinuitet samt kartlägga den veten-

skapliga diskussionen för att få en religionspsykologisk förståelse av fenomenet. Följande 

frågeställningar har varit mall för utformningen av arbetet: 

 

• Hur kommer platsrelaterade upplevelser till uttryck? 

• Vilka vetenskapliga perspektiv och teorier läggs på fenomenet entitet-

kontinuitet? 

• Vilken vetenskaplig giltighet har teorierna? 

• Hur kan entitetkontinuitet förstås ur ett religionspsykologiskt perspek-

tiv? 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Den parapsykologiska forskningen om entitetupplevelser började med grundandet av Society 

for Psychical Research (SPR) år 1882 i England. De drivande forskarna i Society for Psychi-

cal Research var bland andra filosofen Henry Sidgwick (1838-1900), fysikern William Barrett 

(1844-1925) och teosofen Fredrick Myers (1843-1901). Gruppen var kritisk till den växande 

spiritualismen och ville använda sig av vetenskapliga forskningsmetoder för att studera 

fenomenet. Utgångspunkten var att upplevelserna inte var övernaturliga fenomen, utan var 

producerade av människan själv.6 Ett förändrat medvetandetillstånd tillsammans med en 

särskild personlighet eller känslighet, ansågs vara orsaka upplevelserna.7

 Idag kan den parapsykologiska forskningen om entitetkontinuitet delas in i 

animistiskt och spiritistiskt paradigm. En tidig animistisk hypotes är att upplevelser på platser 

med entitetkontinuitet är ett resultat av platsminnen. Myers ansåg det möjligt att en kraft eller 

ett inflytande av en avliden person kunde skapa en skenbild, liknande en rest eller kraft som 

 

                                                 
6 P. Ullgren, 2005, s. 18-22. 
7 H. J. Irwin, C. A. Watt., 1983, s. 192 ff. 
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personen gav upphov till när hon levde.8 Parapsykologen Eleanor Sidgwick (1845-1936) 

menade att platser eventuellt kunde bevara minnen eller psykiska intryck av händelser och 

känslor av människor som tidigare hade bott eller vistats på platsen.9 Sidgwicks teori utveck-

lades senare av bland andra psykologen och parapsykologen William G. Roll. Roll utförde ett 

stort antal undersökningar om poltergeistupplevelser och entitetkontinuitet. Roll lade fram en 

teori om att det existerade ett psi-fält, vilket fanns som ett naturligt inslag i naturen. Psi-fältet 

ansågs kunna lagra eller fånga upp känslor och ”psykisk energi”. De lagrade eller uppfångade 

känslorna kunde uppfattas av känsliga personer genom extra sensorisk perception (ESP).10

 Det spiritistiska paradigmet är baserat på en traditionell spiritistisk föreställning 

om själens eller personlighetens överlevnad. En influens till spiritistiska teorier var Emanuel 

Swedenborg (1688-1772) med boken Regnum Animale.

 

11

 

 Swedenborg hade flera upplevelser 

av entiteter som han menade kom från en annan värld än den fysiska. I den andra världen (av 

Swedenborg benämnd som den spirituella världen) upplevde Swedenborg entiteter och de 

olika stadier och världar som människor vistades i efter döden. 

Att anden har puls och andning lika som en man som lever i en kropp i den här 

världen, kan inte bli bevisat, bortsett från andar och änglar, när det är tillåtet att 

tala med dem. Detta privilegium har blivit tilldelat mig.12

 
 

Baserat på de egna upplevelserna och influerad av sin kristna bakgrund utvecklade Sweden-

borg teorier om människans själ, andar och det hinsides livet. Den spirituella världen beskrevs 

ha atmosfär, vatten och jord, liksom den fysiska världen. I spiritualistiska grupper ansågs 

Swedenborg vara en profet, med uppgift att sprida läran om det hinsides livet.13

 Trots fokuseringen på själens eller personlighetens överlevnad menar även 

spiritistiska forskare att vissa upplevelser kan vara en manifestation av en persons psykiska 

material. Detta benämns av parapsykologen Hazel Denning som pseudo-hemsökelse (pseudo 

haunting).

 

14

 Carl Gustaf Jungs (1875-1961) teorier om entitetupplevelser och entitetkontinui-

tet är influerade av den animistiska parapsykologin och efter analys av egna upplevelser. Jung 

poängterade att upplevelser på platser med entitetkontinuitet är ett inre och yttre fenomen som 

 

                                                 
8 A. Mackenzie, 1983, s. 41. 
9 P. E. McCue, 2002, s. 15. 
10 W. G. Roll, 2004, s. 158-169. 
11 P. Fersling, 1990, s. 53 f. 
12 E. Swedenborg, 1912, s. 173-215.  
13 E. Swedenborg, 1912, s. 173-215.  
14 H. M. Hazel, 2005, s. 127 ff. 
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främst kan upplevas av människor med bra intuition och extra sensorisk perception. Upplevel-

serna menades ske genom en förnimmelse av tidigare händelser som bevarats på en plats i 

form av ”psykiska avtryck”. En del platsrelaterade upplevelser ansågs även vara ett resultat av 

psykologiska funktioner som numen och autonoma komplex. Entitetupplevelser kunde enligt 

Jung och hans medarbetare Aniela Jaffé (1903-1991), tolkas symboliskt och relateras till 

percipientens psykiska material.15

 Den parapsykologiska forskningen har utvecklats långsamt. Till stor del har den 

långsamma utvecklingen berott på det är svårt att undersöka spontana platsrelaterade upple-

velser med ortodoxa vetenskapliga metoder. En annan anledning är att den allmänna skepti-

cismen för fenomenet försvårar för forskning. Trots det har det animistiska paradigmet lagt 

fram ett flertal moderna teorier; däribland sambandet mellan magnetism och entitetkontinuitet 

samt att platsens visuella intryck och kontexten påverkar upplevelserna. Skepticismen mot 

parapsykologi och fenomenet i sig, har resulterat i att undersökningarna är mycket noggrant 

genomförda, för att få erkännande i den akademiska världen. De spiritistiska teorierna har inte 

utvecklats nämnvärt. Dock har teorier av Denning om pseudo hemsökelse utvecklat den 

spiritistiska forskningen, då den är mer öppen för möjligheten att entitetkontinuitet även kan 

vara grundade på psykologiska faktorer. Jungs teorier om platsrelaterade upplevelser har inte 

analyserats, prövats eller utvecklats vidare sedan Jaffés bok An Archetypal Approach to Death 

Dreams and Ghosts (1958). 

 

 

1.3 Metod och materialinsamling 

 

Entitetkontinuitet kan bland annat undersökas genom att analysera tidigare nedtecknade 

upplevelser, intervjuer eller genom fältstudier på platser med entitetkontinuitet. Jag har valt 

att göra en litteraturstudie i ämnet av befintliga teorier för att kartlägga den vetenskapliga 

diskussionen. Även nedtecknade upplevelser har används för att få en större förståelse av 

fenomenet. Materialet har därefter analyserats komparativt. 

Sökningen i databaser baserades på frågeställningar i litteraturen och utifrån syf-

tet med uppsatsen. Databaserna varierade, men scholar.google.se var utgångspunkten för att 

finna litteratur. Sökorden som användes var följande: haunting, ghost, survival theory, reli-

gious experience, experience, old hag, night terror, poltergeist, spirit, house, nature, parapsy-

chology, altered state of consciousness, ASC, psi, ESP, extra sensory perception, C. G. Jung, 

                                                 
15 A. Jaffé, 1999, s. 13-20. 

http://www.google.schoolar.com/�
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A. Jaffé, Jungian psychology. Samtliga sökord användes även på svenska för att hitta nordisk 

litteratur, emellertid var detta näst intill omöjligt att finna. Litteraturen valdes också ut genom 

rekommendationer från vetenskapliga parapsykologiska sidor på Internet. Även litteraturlistor 

från parapsykologisk litteratur om ämnet användes för att finna artiklar och böcker. Slutligen 

har föreläsningar och litteratur från C-kursen Medvetande, förändrade medvetandetillstånd 

och parapsykologi (Lund, Ht. 2008) använts. 

Foton som har använts i uppsatsen för att illustrera exempel på upplevelserna, 

har funnits genom Internetsidan www.images.google.se. Följande sökord har använts: skogs-

rå, huldra, vättar, småfolk, poltergeist, Bruna damen av Raynham, The Enfield poltergeist, 

Dr. Baraduc, spirit, spiritis, Gespensterwald, Borley Rectory, Hessdalen, alien, UFO. Ett fåtal 

bilder är hämtade från litteraturen samt från privat fotoarkiv. 

 Upplevelserna som har använts för att beskriva entitetkontinuitet är bland annat 

hämtade från spiritistiskt influerade forum (www.spokwebben.se samt www.spokportalen.se), 

där medlemmar skriver om sina entitetupplevelser. Upplevelserna är valda utifrån detaljrike-

dom och mångfald av typiska platsrelaterade entitetupplevelser. Upplevelserna var i dessa fall 

inte möjliga kontrollera källkritiskt. Internetforumen och ett fåtal skildringar i tidskrifter, 

hittades genom sökmotorn www.google.com, med följande sökord: upplevelse, spöke, hemsö-

kelse, poltergeist, spökupplevelse, spökhus, väsen. En upplevelse som återges är från en 

intervju med en percipient (person som har haft entitetupplevelse). I detta fall har percipienten 

själva tagit kontakt med mig när denne fått vetskap om mitt ämnesval. Samtliga medverkan-

den är anonyma. 

 I parapsykologisk litteratur om entitetkontinuitet används stundom begreppen 

objektiva och subjektiva upplevelser (se kapitel 2).16 Jag har efter litteraturstudier om entitet-

kontinuitet samt tidigare arbete och observationer, ytterligare utvecklat begreppen för att 

lättare placera de olika upplevelseformerna i kategorier.17

 

 Jag har även i det tidigare arbetet 

Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv, utformat en kategoriindelning för 

hur upplevelserna kan relateras till percipientens psykiska material. Nämnda kategorier är 

benämnda som primära och sekundära upplevelser (se kapitel 3. 1. 3). 

                                                 
16 C. Richet, S. DeBrath, 2003, s. 563-571. 
17 S. K. Duppils, 2007, s. 2 ff. 

http://www.images.google.se/�
http://www.spokwebben.se/�
http://www.spokportalen.se/�
http://www.google.com/�
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1.3.1 Problem och avgränsning 

 

Som ett resultat av att det saknas tidigare religionsvetenskaplig forskning om entitetkontinui-

tet, har främst parapsykologiska teorier verkat som underlag för arbetet. Teorier i tidigare 

forskning är baserade på upplevelser i byggnader eller andra platser som direkt kan relateras 

till människor, samt upplevelser av percipienter som tolkas avlidnas andar. Det tidigare 

selektiva undersökningsförfarandet har begränsat förståelsen av fenomenet eftersom upplevel-

ser även sker på platser i naturen och på platser som inte har ett direkt samband med männi-

skor. 

Teorierna som presenteras i uppsatsen kan relateras till religionsvetenskap och 

jungiansk psykologi. De utvalda teorierna har inte uteslutit psi18

 

 då Jungs teorier om entiteter 

och entitetkontinuitet inkluderar en möjlig förekomst av psi. Parapsykologiska teorier om 

lokala magnetiska förändringar i relation till entitetkontinuitet är intressanta, men har här 

uteslutits. Avgränsningen i denna uppsats har även resulterat i att andra upplevelser som kan 

relateras till entitetkontinuitet (t.ex. ut ur kroppen upplevelser, krisapparitioner, besatthet och 

stigmata) har uteslutits eller fått begränsat utrymme. Emellertid är poltergeistupplevelser 

inkluderade eftersom denna typ av upplevelse har ett tydligt samband med platsrelaterade 

upplevelser. 

                                                 
18 Psi är en sammanfattande benämning för parapsykologiska upplevelser som t.ex. telepati, extra sensorisk 

perception, prekognition och psykometri. 
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2. Entitetkontinuitet som fenomen 
 

Entitetkontinuitet är ett universellt fenomen som har förekommit i alla tider. Upplevelserna 

kan många gånger relateras till olika myter och legender.19 Hur upplevelserna kommer till 

uttryck och tolkas är vanligtvis baserade på kulturens föreställning om entiteter samt de 

platser som entiteter anses vistas på.20

Upplevelser förekommer också på platser som inte direkt förknippas med avlid-

na människor, utan med andra antropomorfa entiteter som folktroväsen (t.ex. vättar/småfolk 

eller skogsrå). Folktroväsen har förutom mänskliga drag, även ett yttre som kan relateras till 

omgivningen. Till exempel beskrivs skogsrået ha en människas utseende med element från 

naturen - i form av en rävsvans och/eller en rygg som liknar en ihålig stubbe. Platser med 

entitetkontinuitet i naturen återfinns nu för tiden främst i ickesekulariserade samhällen eller på 

landsbygden, vilket kan bero på den urbana livsstilen. Platserna har många gånger ett ordinärt 

utseende och kan vara i anslutning till gravfält, träd, vårdträd, stenar, grottor, lundar eller 

områden i skogar. Även vid källor, brunnar och tjärnar kan entitetkontinuitet förekomma. 

Dessa vatten har i många kulturer ansetts vara ett fönster eller en portal till ”den andra värl-

den” och människans spegelbild i vattnet kunde uppfattas vara själen.

 Entitetkontinuitet reduceras ofta till begreppen spökhus 

eller hemsökt plats/hus och upplevelserna främst anses vara orsakade av avlidna människors 

andar (och/eller djur). En berättelsetradition om avlidna människor eller tragiska öden relate-

rade till en plats, är i vissa fall underlaget för upplevelserna. Trots att det inte alltid förekom-

mer en berättelsetradition, tolkar ändå percipienten många gånger upplevelserna avlidna 

människors andar. 

21 Ett exempel på enti-

tetkontinuitet som i modern tid kan relateras till folktroväsen, är i västvärlden upplevelser av 

UFO och aliens (utomjordingar). Dessa kan ses som en modern variant av de tidigare vanliga 

upplevelserna av naturväsen eller småfolk/vättar. Troligtvis är industrialiseringen och den 

teknologiska tidsåldern upphovet till förändringarna i upplevelsernas karaktär (dvs. från 

naturväsen till aliens).22 En plats för återkommande upplevelser av UFO och aliens, är Hess-

dalen i Norge där upplevelser har rapporterats i ungefär trettio år. En plats där återkommande 

UFO upplevelser sker benämns ofta som fönster eller UFO-fönster.23

 

 

                                                 
19 A. Gauld, A. D. Cornell, 1979, s. 116 f. 
20 R. C. Finucane, 1996, s. 4 ff., 153-172, 217. 
21 C-H. Tillhagen, 1995, s.171-175, 181-214. 
22 E. Cardeña, S. J. Lynn, S. Krippner, 2002, s. 272.  
23 H. Evans, 2003, s. 84 f. 
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Överst: T.v. Bild 1. Skogsrå., T. h. Bild 2. Vättar/småfolk. Illustration: John Bauer. Nederst: T. v. Bild 3., Bild 
föreställande den vanligaste uppfattningen om hur en alien kan se ut., T. h. Bild 4. Ljusfenomen i Hessdalen, 
Norge (1981), som ansågs vara orsakade av UFO. 
 

Upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan delas upp i subjektiva (inre) och objektiva 

(yttre) upplevelser. Trots uppdelningen är det inte ovanligt med ”kombinationsupplevelser”, 

då subjektiva och objektiva upplevelser tillsammans bildar en helhetsupplevelse. Objektiva 

upplevelser är mer fysiska (fysisk påverkan av föremål och objektiva ljud) och kan uppfattas 

av samtliga närvarande på platsen. Objektiva företeelser kan även ske på platser med entitet-

kontinuitet, när ingen är närvarande. Detta kan märkas genom förflyttade föremål eller med 

övervakningskameror i låsta rum eller platser där ingen vistas.24 Intervaller av upplevelser på 

platser med entitetkontinuitet har funnits vara kortare eller längre (från ett par dagar till 

veckor eller månader) där upplevelserna gradvis blir svagare. Upplevelserna kan pågå i ett par 

sekunder till över trettio minuter (en längre tid är dock ovanligt).25

                                                 
24 R. E. Guiley, 2000, s. 120 ff., 180.  

 

25 H. Price, 1939, s. 300 f. 
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Överst: Foton av två mycket olika platser med entitetkontinuitet. T.v. Bild 5. Borley prästgård i England. Borley 
prästgård är den mest undersökta platsen med entitetkontinuitet, då huset under flera år undersöktes av parapsy-
kologen Harry Price., T.h. Bild 6. Skogen Gespensterwald i Tyskland. Nedan: Bild 7. Borgvattnet prästgård i 
Jämtland., Sveriges kanske mest kända byggnad med entitetkontinuitet. Prästgården fungerar nu som ett 
välbesökt vandrarhem för människor som vill övernatta i ett hus med entitetkontinuitet. 
 

Ett stort antal upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan enligt parapsykologen Peter A. 

McCue relateras till en eller flera personer som vistas på platserna. Upplevelserna kan även 

följa efter en person eller familj från en plats till en annan, liknande poltergeistupplevelser (se 

kap. 2. 3.).26 Matematikern och parapsykologen George Nugent Merle Tyrrell (1879–1952) 

undersökte apparitionsupplevelser (upplevelser av gestalter) på platser med entitetkontinuitet. 

Tyrrell fann att de flesta upplevelser skedde spontant och stereotypt, och verkade agera efter 

ett till synes intelligent autonomt medvetande. Ett exempel, är att speciella dörrar blir lås-

ta/upplåsta, apparitioner beskrivs vika undan för hinder eller går genom dörröppningar i stället 

för genom väggar. Emellertid upplevs apparitioner även gå genom väggar. Upplevelserna 

beskrivs främst ske på kvällen eller natten, men inträffar även vid andra tider på dygnet.27

 

 

                                                 
26 P. A. McCue, 2002, s. 4 f. 
27 G N. M. Tyrrell, 1953, s. 60 f. 
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2.1 Subjektiva upplevelser 

 

Subjektiva upplevelser är den vanligaste typen av upplevelser. Upplevelserna varierar i 

intensitet och styrka och kan komma till uttryck genom apparitioner (gestalter), förnimmelse 

av närvaro, fysisk förnimmelse (t.ex. beröring) och hörselförnimmelser. Det är inte ovanligt 

att upplevelserna misstolkas som objektiva, det vill säga uppleves vara en yttre företeelse när 

det egentligen är en inre, subjektiv upplevelse. Subjektiva upplevelser klassas som ”sanna” 

eller ”trovärdiga” hallucinationer. Tyrrell fann att apparitionsupplevelser skilde sig från de 

hallucinationer som en psykiskt obalanserad person kan uppleva, vilket han baserade på 

nedanstående faktorer: 

• Percipienterna är friska, det vill säga att upplevelserna inte är ett 

symtom på en fysisk eller psykisk sjukdom. 

• Percipienterna brukar inte ha hallucinationer vid anda tillfällen. 

• Trots att upplevelserna är subjektiva kan flera personer samtidigt 

ha upplevelser, emellertid är det inte ovanligt att de har olika be-

skrivningar av upplevelsen. Till exempel, vid en apparition kan 

percipienterna uppleva olika klädnader på apparitionen. Detta tyder 

på att upplevelsen är ett personligt inre fenomen, påverkat av yttre 

faktorer. 

• Upplevelserna stämmer många gånger överens med andra percipi-

enters tidigare upplevelser på platsen, även om detaljerna kan vari-

era. 

• Upplevelserna kan i vissa fall överensstämma med historiskt kon-

trollerade personer eller händelser som kan kopplas till platsen.28

 

 

Parapsykologen och teologen William James (1842-1910) ansåg att hallucinationer är mentala 

bilder som felaktigt projiceras utåt och är något mer än en mental bild. Hallucinationer 

menade James vara ett resultat av ett förändrat medvetandetillstånd: ”… en sinnesoknuten 

form av medvetandet, en sinnesförnimmelse lika sann och riktig som om det uppfattade 

föremålet verkligen finns. Det råkar bara vara så att det inte finns till”.29

                                                 
28 W. G. Roll, 2004, s. 200 f. 

 

29 A. Mackenzie, 1983, s. 23. 
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2.1.1 Förnimmelse av närvaro 

 

En av de vanligaste subjektiva upplevelserna är förnimmelse av närvaro. Förnimmelse av 

närvaro kan beskrivas som en oförklarlig obehagskänsla, en annorlunda atmosfär eller en 

osynlig närvaro av entiteter eller av en annan värld (än den fysiska). Närvarokänslan eller 

atmosfären är många gånger den första upplevelsen på en plats med entitetkontinuitet.30

 

 Det är 

vanligt att människor som kommer till en plats med entitetkontinuitet känner att platsen har en 

speciell atmosfär, som inte uppleves på platser som inte har entitetkontinuitet. 

… jag kände redan tidigt att jag inte var helt trygg i huset, men framförallt i mitt 

rum. Det började med en obehaglig övervakande känsla från två hörn och dörr-

posten i rummet … … närvaron i mitt rum som jag kände kom från en kvinna 

… Nu bor vi i ett liknande fast större hus där det också spökar. En man har 

hängt sig här tidigare och vissa tider på dygnet kan man känna närvaron av nå-

got som lider, kalla vindar i trappen som går rakt genom kroppen, steg på över-

våningen där jag och mina syskon sover, steg på vinden och en stark obehaglig 

känsla av en kvinna som inte vill väl (dock kommer hon bara i perioder).31

 

 

2.1.2 Hörselförnimmelser 

 

Hörselförnimmelser är den vanligaste typen av upplevelser efter förnimmelse av närvaro. De 

kan komma till uttryck genom bland annat talande röster, rop, skrapanden, bankanden eller 

musik. 
 

Vid samma tid hade jag även börjat höra röster och steg utanför mitt rum och 

uppe på vinden i mitt rum och i vardagsrummet. Bara det att det fanns inget 

golv på vinden i vardagsrummet, bara ovanför mitt rum, så hur kunde jag höra 

steg?32

 
 

Ibland när vi går och lägger oss på natten kan vi höra att det är någon som står 

och nynnar i köket och ibland kan vi även höra kraftiga dunsar i garderoben mitt 

i nätterna.33

 
 

                                                 
30 H. Pirce, 1939, s. 298 f. 
31 http://www.spokwebben.se  
32 http://www.spokwebben.se  
33 http://www.Spokwebben.se  

http://www.spokwebben.se/�
http://www.spokwebben.se/�
http://www.spokwebben.se/�
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2.1.3 Luktförnimmelser 

 

Även luktförnimmelser är relativt vanlig på platser med entitetkontinuitet. Lukterna beskrivs 

många gånger som starka odörer, men kan även vara angenäma lukter (t.ex. en stark doft av 

blommor eller parfym).34

 

 

… Jag var i badrummet och skulle föna håret när det plötsligt började lukta pip-

tobak.35

 
 

… ibland får jag en andedräkt på mig som är varm och luktar illa och jag känner 

mig vara bevakad ibland som om någon går precis bakom mig.36

 
 

2.1.4 Fysiska förnimmelser 

 

Fysiska förnimmelser kan komma till uttryck genom en upplevelse av att bli smekt, vidrörd, 

nypt eller genom en känsla av värme eller kyla.37 Till fysiska förnimmelser hör även upplevel-

ser av nattliga överfall (även benämnt som nattmara eller nattparalys). Nattliga överfall sker 

vanligtvis under uppvaknandet eller insomnandet när percipienten är i ett stadium mellan 

sömn och vaket tillstånd. Vid nattliga överfall upplever sig percipienten vara fasthållen eller 

nedtryckt av en entitet. Den fysiska känslan är ofta kombinerad med en stark känsla av 

närvaro.38

 

 

Jag vaknade av att någon höll mig i fingrarna på höger sida av dubbelsängen … 

… någon höll mig på axeln på höger sida av sängen igen och jag for upp och 

tände men där var inget … … vaknade jag av att jag kände hur sängen bakom 

mig sjönk ner alltså den på höger sida precis bakom mig.39

 

 

… när jag skulle gå upp för trapporna till sovrummet blev jag knuffad i ryggen 

så att jag flög framåt i trappan … … senare på kvällen vaknar jag av att jag blev 

knuffad igen …40

 

 

                                                 
34 J. Houran, L. Lange, 2001, s. 181. 
35 http://overnaturligt.ifokus.se  
36 http://w2.sydsvenskan.se  
37 G. N. M. Tyrrell, 1953, s. 75 f. 
38 D. J. Hufford, 1982, s. 12-19. 
39 http://www.Spokwebben.se  
40 http://www.Spokwebben.se  

http://overnaturligt.ifokus.se/�
http://w2.sydsvenskan.se/�
http://www.spokwebben.se/�
http://www.spokwebben.se/�
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… plötsligt vaknade jag av att jag inte kunde röra mig, det var precis som om 

någon höll i mig …41

 
 

2.1.5 Apparitioner 

 

Apparitioner kan upplevas som mänskliga gestalter, kompakta skuggor, ljusgestalter, djur 

(främst katter) och andra väsen (t.ex. folktroväsen, demoner och aliens). Det är inte ovanligt 

att flera personer samtidigt förnimmer apparitioner.42 Apparitioner beskrivs många gånger 

som ”solida” eller ”verkliga”. De uppfattas vanligtvis ur ett normalt perspektiv (storlek, 

vinkel) och kan reflekteras i speglar, skymma eller skymmas av objekt i omgivningen (t.ex. 

ett bord). De kan upplevas bli gradvis synliga/osynliga samt vara självlysande och beskrivs 

många gånger försvinna oförklarligt eller plötsligt. De upplevs inte bara visuellt, utan även 

lukt, hörsel och känsloförnimmelser kan förekomma i samband med apparitionsupplevelser.43

Det är inte ovanligt att apparitioner beskrivs ha ett utseende som överensstämmer 

med platsens kontext, det vill säga, i ett äldre hus kan apparitioner av människor upplevas 

vara klädda i äldre kläder som passar in i husets kontext.

 

44

 

 

Förra sommaren satt jag och min man ute på trappen och fikade när jag ser en 

äldre man bakom min man. Han stod trettio meter ifrån. Jag sa till min man att 

den äldre mannen bakom honom kanske vill fråga något. När vi tittar dit är han 

borta. När jag senare på kvällen ska in och hämta min bok så sitter samma gam-

la man i vår soffa!45

 

 

… en ung man stod vid fotändan av sängen i det skumma tidiga morgonljuset 

och såg missnöjd ut. Han såg ut precis som ett foto från femtiotalet, snedbena 

och någon sorts kostym. Jag blev rädd naturligtvis och stirrade till. Då bleknade 

han långsamt bort till ingenting.46

 

 

Det förekommer att personer på platser med entitetkontinuitet upplever sig bli förflyttade 

bakåt i tiden. I dessa fall är apparitionerna inte bara gestalter, utan även omgivningen upple-

ves förändrad.47

 

 

                                                 
41 http://www.Spokwebben.se  
42 H. J. Irwin, C. A. Watt, 1983, s.197 f. 
43 A. Mackenzie, 1983, s. 51 f. 
44 H. J. Irwin, C. A. Watt, 1983, s. 197 f.  
45 http://www.Spokwebben.se  
46 http://web.telia.com  
47 P. A. McCue, 2002, s. 3-7. 

http://www.spokwebben.se/�
http://www.spokwebben.se/�
http://web.telia.com/�
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… jag hörde ljud från köket, det lät som en familj. Jag går in och hela rummet är 

förvandlat till en torparstuga, de ser inte mig och sen efter någon sekund är allt 

som vanligt igen.48

 
 

Percipienter kan uppleva att de pratar och interagerar med apparitionerna. I vissa fall är 

percipienten medveten om att det är en apparition, men det händer även att denne är ovetande 

om att det är en entitetupplevelse. Ett exempel på en sådan upplevelse fick jag berättad för 

mig nyligen av en äldre kvinna. När hon var liten flicka flyttade hon med sina föräldrar till ett 

nytt hus. När hon var ute i trädgården för att upptäcka sin närmaste omgivning såg hon två 

tvillingflickor i sin egen ålder i grannarnas trädgård. Hon gick över till granngården och lekte 

med flickorna och de umgicks därefter regelbundet under ett par dagar. När tvillingflickorna 

en dag inte var i trädgården som de brukade, gick hon upp till grannarnas hus och frågade 

efter flickorna. Det uppskakade paret i grannhuset berättade att det hade bott två tvillingflick-

or där som stämde in på beskrivningen (deras barn), men att de hade omkommit ett par år 

tidigare i en olycka. 

Även om många platsrelaterade upplevelser tolkas vara orsakade av avlidna 

människor har upplevelser även spårats till ännu levande människor. I en lägenhet i London 

upplevde inneboende apparition av en kvinna samt ljud av en kvinna som grät och jämrade 

sig. De boende klagade till hyresvärden och beskrev sina upplevelser. Hyresvärden kände 

igen beskrivningen av kvinnan, vilket stämde överens med en djupt deprimerad kvinna som 

tidigare bott i lägenheten. Vid tiden för upplevelserna bodde dock kvinnan i Paris och hade 

kommit ur depressionen.49 Apparitioner kan även upplevas vara ännu levande personer i ett 

hushåll, men som inte vistas på den plats de percipieras på. En mamma i en familj i England 

som bodde i ett hus med entitetkontinuitet, upplevde vid ett tillfälle sin äldsta dotter sitta och 

titta på tv i vardagsrummet tidigt på morgonen. Men när hon gick upp till flickans rum såg 

hon att dottern låg och sov i sängen.50

 

 Det är svårt att säga hur vanliga apparitionsupplevelser 

av levande personer eller familjemedlemmar är, men upplevelserna kan relateras till ut ur 

kroppen upplevelser (se kap. 4. 2.) och krisapparitioner (apparitioner av närstående döende 

eller i krissituationer). 

                                                 
48 http://www.Spokwebben.se  
49 P. Fersling, 1990, s. 106. 
50 http://www.aftonbladet.se  

http://www.spokwebben.se/�
http://www.aftonbladet.se/�
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2.2 Objektiva upplevelser 

 

Objektiva upplevelser är inte lika vanliga som subjektiva upplevelser, men kan till skillnad 

från subjektiva upplevelser, upplevas av personer som vanligtvis inte är känsliga (för entite-

tupplevelser). Liksom subjektiva upplevelser varierar upplevelserna i intensitet och stryka. 

Bland annat kan det förekomma fysisk påverkan av mindre föremål som tillsynes oförklarligt 

försvinner spårlöst för att sedan hittas på en annan plats, eller möbler flyttas från sin ursprung-

liga position. Ljud av steg, röster och av saker som går sönder, dörrar som öppnas/stängs eller 

dörrar som blir upplåsta/låsta samt lampor som tänds och släcks, är andra objektiva upplevel-

ser. Det förekommer också ”flytande ljus” (orber), temperaturförändringar (varma och kalla 

områden eller vindar) och elektriska störningar.51

 

 

… en massa konstiga grejer började hända, dörrar som smällde, kranar som sat-

tes på, lampor som var tända och släckta i tid och otid … … saker som bara för-

svann utan vidare. bl.a. en helt sprillans ny teflonstekpanna som kostade över 

femhundra kronor, massa andra grejer. Vaknade ibland på natten av att mitt 

täcke låg långt ute på golvet i sovrummet.52

 

 

En kväll när jag låg i sängen och läste, så åkte plötsligt dörren upp. För det för-

sta så är det väldigt tunga dörrar och för det andra så är det sväng dörrar, så dör-

ren kan inte stå öppen om inte någon eller något håller i dörren. I alla fall så res-

te jag mig upp och kollade efter. Men det fanns inte en människa eller ett djur i 

närheten. Efter någon minut så släppte dörren och började svänga.53

 

 

… byrån hade flyttats till andra sidan rummet, veden i den öppna spisen hade 

precis tagit eld och gungstolen stod och gungade framför elden …54

 
 

Objektiva upplevelser kan skiljas ut från subjektiva upplevelser genom att de är registrerbara 

med teknisk utrustning (t.ex. med kameror, videokameror, bandspelare och termometrar). 

Validiteten i flertalet registrerade upplevelser är emellertid ofta ifrågasatt. Även om apparitio-

ner framför allt är subjektiva, förekommer apparitioner som har en ihållande karaktär, vilket 

                                                 
51 J. Houran, R. Lange, 2001, s. 280-307. 
52 http://www.Spokwebben.se  
53 http://www.Spokwebben.se  
54 http://www.Spokwebben.se  

http://www.spokwebben.se/�
http://www.spokwebben.se/�
http://www.spokwebben.se/�
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av parapsykologen Harry Price (1881-1948) benämndes som ”verkliga objekt”. Price menar 

att upplevelserna varken är helt psykiska eller fysiska, utan någonstans mittemellan.55

 Foton som anses vara objektiva apparitioner har vid flera tillfällen efter nog-

grannare inspektion visats ha en ”naturlig förklaring” (t.ex. fel på den tekniska utrusningen 

eller skräp framför linsen) eller vara medvetet manipulerade.

 

56 Ett av de mest kända fotona av 

en apparition är Bruna damen av Raynham. Fotot har efter ett flertal tester inte kunnat avföras 

som manipulerad eller vara orsakad av naturliga faktorer. Fotot togs i Rynham Hall vilket 

under en längre tid hade ansetts ha entitetkontinuitet. En av de återkommande upplevelserna 

som rapporterades var en apparition av en kvinna i brun klänning. En eftermiddag i september 

år 1936 var fotograferna Kapten Provand och Indra Shira på Raynham Hall för att fotografera 

interiörerna. När de fotograferade trappan såg de en skuggliknande apparition glida ned mot 

dem. Ett kort togs för att dokumentera händelsen. Vid framkallningen av kortet syntes en 

skepnad av vad som kan tolkas föreställa en kvinna.57

 

 

 

Bild 8. Bruna damen av Raynham. 

 

2.3 Poltergeistupplevelser 

 

Martin Luther använde begreppet poltergeist för att benämna en viss typ av händelser som 

ansågs vara orsakade av demoner eller djävulen. Ordet poltergeist är en sammanslagning av 

                                                 
55 Mackenzie, 1983, s. 267 f. 
56 D. B. Terhune, A, Ventola, J. Houran, 2007, s. 99 ff. 
57 D. Bardens, 2000, s. 117, 151-155. 
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de tyska orden polter (lekfull eller bullrig) och geist (ande eller sinne). Föreställningen om att 

en demon eller illvillig ande orsakar upplevelserna har till stor del levt kvar. Poltergeistupple-

velser är objektiva och har traditionellt ansetts vara relaterade till en person istället för till en 

plats (som vid entitetkontinuitet).58 Upplevelserna yttrar sig genom en till synes oförklarlig 

förflyttning av föremål. Objekt kan levitera eller slängas iväg av vad som uppleves vara ”en 

osynlig kraft”. Det kan även förekomma temperaturförändringar, spontan eld, vatten som 

materialiseras (inomhus), stenregn, elektriska störningar samt olika ljud. Ljuden kan höras 

som till exempel knackanden, dunkanden, röster, steg, skrik, och skratt.59 I vissa fall har 

meddelanden ristats in på väggar, rivsår uppstått och levitation av människor skett. Även 

apparitioner inträffar, men då oftast som kompakta skuggor eller vad som uppleves vara 

”demonliknande väsen”.60

 

 

  

 
Bild 9, 10, 11. Bilderna visar hur elva åriga Janet Harper verkar flyga upp ur sängen vid två olika tillfällen. 
Händelserna bevittnades och dokumenterades av forskare från SPR. 
 

En av de mest uppmärksammade och väldokumenterade poltergeistupplevelserna benämns 

som Enfield poltergeist. Upplevelserna tog sin början i ett hus i förorten Enfield den 30 

augusti år 1977. I huset bodde Peggy Harper och hennes fyra barn: Rose (tretton år), Janet 

(elva år), Pete (tio år) och Jimmy (sju år). Natten upplevelserna började var Janet och Pete på 

väg att somna när de upplevde att sängarna skakades upp och ner. Nätterna efter följdes av 

                                                 
58 P. Fersling, 1986, s. 32-36. 
59 C. Wilson, 1981, s. 327. 
60 P. Fersling, 1986, s. 32-36. 
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ljud av möbler som förflyttades och höga knackningar i väggarna samt objekt som förflytta-

des. Ljuden eskalerade och föremål som legobitar och glaskulor ”flög” och möbler flyttades 

framför besökare och familjemedlemmar. Society for Psychical Research blev tipsade om 

upplevelserna hos familjen och parapsykologerna Maurice Grosse och Guy Lyon Playfair 

inledde en undersökning. Grosse och Playfair ägnade de två följande åren till att undersöka 

upplevelserna. De bevittnade och dokumenterade ett stort antal poltergeistupplevelser som 

bland annat innefattade levitation av barnen och manliga röster. Upplevelserna avtog gradvis 

och upphörde efter två år.61

 

 

 
Bild 12. Rosenheim fallet i Tyskland år 1967-68. På bilden: Två lampor i korridoren ett kontor i Rosenheim som 
svingar när en kvinna i personalen som man ansåg var agent för upplevelserna, gick förbi. 
 

                                                 
61 R. E. Guiley, 2000, s. 121 f. 
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3. Religionsvetenskapliga perspektiv 
 

Psykologerna Richard Wiseman, Caroline Watt, Emma Greening, et. al., utförde en undersök-

ning på en plats med entitetkontinuitet. De fann att personer som hade upplevelser på platser 

med entitetkontinuitet, många gånger hade en tidigare tro på entiteter; alternativt började de 

tro på entiteter efter upplevelserna. Dessa personer hade även frekventare och starkare platsre-

laterade upplevelser än de som inte trodde på entiteter eller hade haft tidigare upplevelser. 

Detta ansågs bland annat bero på att de som tror på entiteter blir mer angelägna att rapportera 

ovanliga upplevelser och/eller har förväntningar som kan leda till upplevelser.62

Känsliga personer som bor på platser med entitetkontinuitet kan uppleva det 

som otäckt, besvärande och psykiskt påfrestande. En eller flera reningsritualer som överens-

stämmer med deras religiösa uppfattning kan mildra upplevelserna, alternativt upphör upple-

velserna helt, liknande vid exorcism.

 

63 Emellertid finns det inga uppgifter huruvida upplevel-

serna kan återkomma efter en viss tidsrymd eller om de återupptas när nya boende flyttar in i 

huset. I poltergeistupplevelser verkar reningsritualer och/eller exorcism ha mindre effekt än 

vid platsrelaterade upplevelser.64

Upplevelserna är inte enbart negativa utan kan upplevas som positiva och ge 

percipienten en ny livsåskådning samt en stärkt eller ny tro på ett hinsides liv. Ur ett religi-

onsvetenskapligt perspektiv skiljer sig upplevelser på platser med entitetkontinuitet från 

traditionella religiösa upplevelser. Till skillnad från traditionella religiösa upplevelser sker 

platsrelaterade upplevelser i anslutning till bestämda platser. En upplevelsetradition skapas på 

platserna och transcendenta upplevelser kan ske under en lång tidsrymd, oavsett percipientens 

religionstillhörighet (om sådan finns). Dock påverkar kulturella och/eller religiösa föreställ-

ningar om det hinsides livet och entiteter, hur upplevelserna kommer till uttryck. 

 

Mänskliga kvaliteter projiceras ofta på upplevelser som anses ha en karaktär av 

”det okända” eller ”det mystika”. Detta återspeglas i platsrelaterade upplevelser där upplevel-

ser i byggnader vanligtvis tolkas som avlidnas andar och upplevelser på platser i till exempel 

naturen, vanligtvis tolkas som andra antropomorfa väsen.65

 Det som urskiljer platser med entitetkontinuitet är att fler religiösa upplevelser 

inträffar, än andra på platser. Platserna beskrivs många gånger ha en speciell atmosfär eller 

 

                                                 
62 R. Wiseman, C. Watt, E. Greening, P. Stevens, C. O’Keeffe, 2002, s. 7, 13. 
63 D. B. Terhune, 2004, s. 163. 
64 W. Roll, 2006, s. 10. 
65 J. Houran, 2004, s. 59-66. 
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känsla som ofta uppleves som mystik och ge en upplevelse av en närvaro av en annan värld än 

den fysiska. Den speciella atmosfären kan relateras till kyrkor och kapell som ibland benämns 

vara inbedda rum. Biskop Biörn Fjärstedt nämner detta och hur känslor genom bön (negativa 

och positiva) till den kristna guden verkar kvarvara i väggarna: ”(den) ‘inbedda kyrkan’, det 

vill säga människornas böner sitter kvar i väggarna sedan hundratals år. Många tycker om 

att gå in i det tomma kyrkorummet, men ‘det är inte tomt’, för det känns som om väggarna, 

valven och de heliga föremålen håller kvar de mångas böner”.66 Inbedda platser anses ha en 

speciell atmosfär som uppkommit av den långvariga religiösa aktiviteten. Liksom platser med 

entitetkontinuitet menas platserna ge en känsla av närhet till det heliga eller till den andra 

världen. En parallell kan även dras till det melanesiska begreppet mana som beskriver objekt 

och platser vara ”laddade” med en mystisk kraft eller atmosfär.67

 

 

3.1 Jungianska teorier om entitetkontinuitet 

 

Jungiansk psykologi är grundad på C. G. Jungs teorier om människans psyke, dess uppbygg-

nad och funktion. Det mänskliga psyket är enligt den jungianska psykologin uppbyggd i olika 

lager. Psykets lager utgörs av: persona, Jaget, det omedvetna, det kollektivt omedvetna och 

självet (se figur 1.). 

 

 
 

Figur 1. Karta över den jungianska föreställningen om det mänskliga psyket i dess olika lager. 
 

                                                 
66 http://www.kyrkanstidning.com  
67 C. Wilson, 1981, s. 343 ff. 

http://www.kyrkanstidning.com/�
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Persona är det lager människan upplevs vara utåt, det vill säga, de roller som en person antar i 

olika situationer för att uttrycka Jaget. Jaget är den medvetna personliga uppfattningen om sig 

själv, men som ingen (utom personen ifråga) kan uppfatta eller få tillgång till. Som motsats 

till det medvetna, vilket är allt som Jaget är medvetet om och varseblir, finns det omedvetna 

och det kollektivt omedvetna. I det omedvetna finns alla psykiska erfarenheter som en männi-

ska har erfarit, men som inte kan relateras till det medvetna Jaget då de av olika anledningar 

sjunkit ned i det omedvetna. Material i det omedvetna kan integreras med det medvetna och 

hjälpa människan i den psykiska tillväxten – individuationen. I det omedvetna finns även 

skuggan. Skuggan är bortträngda, omedvetna positiva eller negativa sidor eller karaktärsdrag 

hos en person. I det omedvetna finns även Komplex. Komplex uppstår när en människa vid 

upprepade tillfällen gör liknande positiva eller negativa erfarenheter och hamnar i en konflikt 

om hur hon bör anpassa sig till en viss situation. Komplex är mer eller mindre omedvetna men 

aktualiseras och aktiveras vid en situation eller av en symbol som berör komplexets tema 

(t.ex. moderskomplex eller faderskomplex).68

Det kollektiva omedvetna innehåller bland annat drömmar och spontana fantasi-

er som kan komma till uttryck genom arketypiska symboler och bilder. I det kollektiva 

omedvetna finns möjligheten till arketyper. Arketyper är universella symboler och strukturer 

som bland annat återfinns i mytologi och konst. Arketyper fungerar som ett ”grundmönster” 

vilka är biologiskt nedärvda symboler och situationer som är inneboende i det mänskliga 

psyket och påverkar människans inre och yttre liv. Arketyper hjälper människan att förstå och 

medvetandegöra det psykiska materialet. Arketyper förändras och utvecklas genom individua-

tionsprocessen. Arketyper förekommer ofta i drömmar, spontan fantasi, meditation och aktiv 

imagination (en jungiansk terapiform). Genom att tolka symboliken i till exempel drömmar, 

kan drömmaren få en större förståelse om sin livssituation och materialet i det omedvetna. 

Den innersta kärnan i psyket benämns för Självet. Självet anses vara en persons helhet eller 

”alltet” och kan förstås som själen.

 

69

Det kollektiva omedvetna är inte enbart en subjektiv psykisk funktion, utan har 

även en yttre, objektiv funktion i den fysiska världen. I det kollektiva omedvetna kan även 

synkrona upplevelser ske, det vill säga ett sammanträffande mellan ett inre (psykiskt) och ett 

yttre (objektivt) förhållande, relaterat till tid och rum. 

 

 

                                                 
68 A. Jaffé, 1999, s. 19 f. 
69 M A. Mattoon, 2005, s. 1-40. 
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Enligt Jung är tron på entiteter arketypisk och många gånger omedveten. Vid entitetupplevel-

ser kommer omedvetna föreställningar om entiteter upp till medvetandet och påverkar hur 

upplevelsen kommer till uttryck. Tre faktorer baserade på percipientens psykiska material kan 

enligt Jung vara orsaken till entitetkontinuitet och entitetupplevelser, dessa är: psykiska 

avtryck av tidigare händelser samt psykiska manifestationer av numen eller autonoma kom-

plex.70 Upplevelsernas karaktär anses vara av samma sort som arketyper när de är spontana 

fantasiprodukter eller förekommer vid aktiv imagination. Likt aktiv imagination är de symbo-

liska bilderna delvis medvetet producerade och har en meningsfull personlig betydelse för 

percipienten.71

 

 

3.1.1 Möjligheten till psykiska avtryck 

 

Jung menade att sublim stimuli på platser med entitetkontinuitet är av en säregen natur som 

inte kan förklaras genom någon känd substans. Dessa stimuli kan förstås som en förkroppsli-

gad psykisk situation (av okänd natur) som kan förnimmas av percipienten. Fascinationen för 

sublim stimuli sker genom percipientens intuition och extra sensoriska perception vilka är 

mycket känsliga vid stimuli. Den subtila uppfattningsförmågan resulterar i att percipienten 

kan uppleva en tidigare stark psykisk situation eller händelse på en plats, som bevarats som 

ett psykiskt avtryck, vilket utgör stimuli för upplevelsen. 

Upplevelser av en osynlig närvaro är vanliga på platser med entitetkontinuitet. 

Närvaron kan upplevas ha en viss karaktär, till exempel av en äldre kvinna eller ett djur. 

Detta anser Jung bero på att perceptionen och rekonstruktionsförmågan reagerar på stimuli. 

Uppfattningen av stimuli resulterar i att percipienten kan projicera en visionär bild av stimuli 

som symboliserar en psykisk situation. Upplevelsen kan även blandas med material från 

percipientens omedvetna som påminner om stimuli. ”När källan till stimuli är subtil och 

subjektiv och inte påtagligt objektiv kan den psykiska situationen skapa en illusion av perci-

pientens eget psykiska material.” Material från det omedvetna kan lättare komma upp till det 

medvetna vid platsrelaterade upplevelser och Jung ansåg att detta kunde bero på den tran-

scendenta funktionen. Den transcendenta funktionen är en religiös funktion som varken är 

psykisk eller fysisk, utan är en förening av de båda, liksom upplevelser vid entitetkontinuitet. 

Vid entitetkontinuitet menade Jung att den transcendenta funktionen fungerade som en länk 

                                                 
70 C. G. Jung, 1997, s. 108 ff. 
71 A. Jaffé, 1999, s. 116-126. 
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mellan det omedvetna och det medvetna, vilket möjliggjorde en medvetenhet om sublim 

stimuli på platsen, vilket blandades med percipientens psykologiska material.72

Att psykiska avtryck kan kvarvara och upplevas menar Jung kan bero på syn-

kronicitet. I ett förändrat medvetandetillstånd när synkrona händelser inträffar, fördröjs eller 

accelereras tiden och en objektiv transformation inträffar. På platser med entitetkontinuitet 

kan människor därför uppleva tidsförskjutning av att förflyttas bakåt i tiden eller fånga upp 

avtryck av tidigare starka situationer.

 

73 Vid synkroniska fenomen sammansmälter någonting 

av stimuli med tid, rum, objekt och psyke, och kan bli upplevt genom den transcendenta 

funktionen. Arketyperna, symbolerna i upplevelserna agerar vid dessa tillfällen som medlare 

mellan det medvetna och en annars onåbar aspekt av verkligheten.74

Jung ansåg även att kvantfysik i framtiden eventuellt kunde hjälpa till att förkla-

ra upplevelsernas dynamik.

 

75

 

 

3.1.2 Numen och autonoma komplex som platsrelaterade upplevelser 

 

Jung menade att platsrelaterade upplevelser även kunde vara orsakade av numen eller för-

kroppsligade autonoma komplex. Upplevelserna är i dessa fall en produkt av upplevarnas 

psykiska material som integrerar med platsen. Det är inte bara personen som har aktiverat 

numen eller det autonoma komplexet som har upplevelser. Även andra personer som vistas 

på platsen kan ha upplevelser av en annan persons numen eller autonoma komplex. Till 

skillnad från upplevelser vid ”traditionell” entitetkontinuitet kan dessa upplevelser upphöra 

om det symboliska budskapet i upplevelserna blir medvetandegjort av den som aktiverade 

numen eller det autonoma komplexet.76

 

 Dock nämner inte Jung om upplevelserna kan upple-

vas vid ett senare tillfälle på platsen av någon annan person med liknande psykiskt material. 

3.1.2.1 Numen och entitetkontinuitet 

 

Numen är många gånger objektiva upplevelser, relaterade till en persons psykiska material. 

Numen förklaras vara en emotionell ”laddning” som kan överföras till medvetandet när en 

                                                 
72 C. G. Jung, 1997, s. 96-98. 
73 C. G. Jung, 1977, s. 146 ff. 
74 A. Jaffé, 1999, s. 171-188. 
75 A. Jaffé, 1999, s. 116-126. 
76 C. G. Jung, 1997, s. 51-72. 
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arketypisk bild eller situation inträffar (tillsammans med andra okända faktorer).77

 

 Den 

numinösa karaktären är mystik och andlig. Den beskrivs vara en spirituell förmedlare som 

”reser upp sig utanför individen”. När detta sker skapas en mystisk, numinös atmosfär. De 

starka arketypiska intrycken uppleves både som skrämmande och fascinerande för percipien-

tens medvetande och kan medföra en känsla av djup meningsfullhet. När numen en gång har 

blivit aktiverad är den ständigt aktiv (tills den blir medvetandegjord) och verkar helande eller 

nedbrytande. 

Arketyperna är manifesterade dels som bilder och symboler och dels som en 

funktion av instinkten. Instinkten når in i den kroppsliga sfären och är en aspekt 

av arketypen, där den arketypiska bilden visar på en spirituell värld som trans-

cenderar medvetandet. Denna breda polaritet ger en numinös karaktär till alla 

arketypiska manifestationer och fyller människan med vördnad när han känner 

och möter dem.78

 
 

Den numinösa upplevelsen leder till en förändring av medvetandet, vilket i sin tur leder till 

förhöjd intuition extra sensorisk perception.79 Den tilltagna extra sensoriska perceptionen gör 

percipienten mer mottaglig för sublimt stimuli och upplevelser, vilket i sin tur ytterligare ökar 

den extra sensoriska perceptionen. Händelseförloppet kan liknas med en uppåtgående spiral 

av upplevelser och ökad extra sensorisk perception. Extra sensorisk perception anses vara mer 

uttalad hos människor som har en kreativ förnimmelseförmåga, emotionella problem eller 

depression. Den uppåtgående spiralen av extra sensorisk perception och upplevelser kan även 

ske vid upplevelser på platser med entitetkontinuitet – utan en aktiv numen.80

 

 

3.1.2.2 Autonoma komplex och entitetkontinuitet 

 

Upplevelser av förkroppsligade autonoma komplex är spontana och konstanta, men verkar ha 

en karaktär som påminner om poltergeistupplevelser. Bland annat kan upplevelserna bestå av 

att percipienten upplever sig vara förföljd av en entitet samt av objektiva upplevelser. Upple-

velserna och percipientens tolkning kan ge en förståelse om komplexets karaktär. Trots 

poltergeistkaraktären i upplevelserna är de tillsynes relaterade till (för personen) symboliskt 

                                                 
77 H. Hark, 1993, s. 169-175. 
78 A. Jaffé, 1999, s. 8-10, 36. 
79 C. G. Jung, 1997, s. 59-61. 
80 C. G. Jung, 1997, s. 16 ff., 107. 
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betydelsefulla platser med entitetkontinuitet, till exempel hemmet. Upplevelserna kan upphö-

ra när percipienten flyttar och/eller inte vistas på platsen.81

 

 

3.1.3 Primära och sekundära upplevelser 

 

Enligt en tidigare jungiansk studie kan det finnas två typer av upplevelser på platser med 

entitetkontinuitet – primära och sekundära upplevelser. Båda typerna av upplevelser är 

relaterade till percipientens psykiska material. Den första ”ursprungliga upplevelsen”, eller 

den primära upplevelsen kan återkomma vid fler en ett tillfälle under tiden som percipienten 

vistas på platsen. Stimuli från den primära upplevelsen upplevs många gånger ha en mystik 

karaktär, en ”yttre kraft”, närvaro eller en känsla av en annan värld än den fysiska. Känslan 

tränger bort rationaliteten som i vanliga fall skyddar människan från entitetupplevelser och 

leder till ett förändrat medvetandetillstånd med ökad extra sensorisk perception. Det förändra-

de medvetandetillståndet kan leda till sekundära upplevelser, som har en personlig färgning av 

percipientens psykiska material. De sekundära upplevelserna verkar öka gradvis under 

vistelsen på platsen.82

 

 

                                                 
81 S. K. Duppils, 2007, s. 36. 
82 C. G. Jung, 1977, s. 146 ff. 
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4. Animistiska och spiritistiska teorier om entitetkontinuitet 
 

Animistiska och spiritistiska parapsykologiska teorier skiljer sig åt i frågor gällande upplevel-

sernas grundläggande natur. Spiritistiska teorier är grundade på att själen eller personligheten 

överlever döden och lever vidare i en annan dimension än den fysiska. Animistiska teorier 

menar att psykologiska och naturliga yttre faktorer är orsakerna till upplevelserna. Forskning 

av parapsykologerna Dean I. Radin och Jannie M. Rebman har visat att ett förändrat medve-

tande kan ”röra upp eller rubba ‘någonting’ i den lokala omgivningen”. Det ”någonting” som 

blir aktivt vid ett förändrat medvetandetillstånd anser de resultera i entitetupplevelser. Radins 

och Rebmans fynd visar att medvetandet, den fysiska kroppen och någonting omgivningen 

interagerar och influerar varandra, vilket stödjer både animistiska och spiritistiska teorier.83

 

 

4.1 Animistiska teorier 

 

Upplevelser på platser med entitetkontinuitet anses enligt vissa teorier nödvändigtvis inte ha 

någon direkt anknytning till personer som tidigare har bott eller vistats på platsen. Bland 

andra Mackenzie anser entitetkontinuitet vara ”en svårgripbar interaktion mellan en person 

eller en familj och ett hus eller en trakt. Somliga platser är laddade med en känsla eller 

stämning – vad man ska kalla det – och den kan uppfattas av en mottaglig person (känslig) 

men inte av andra.” Interaktionen mellan percipient och platser med entitetkontinuitet anses 

kunna leda till hallucinationer i form av upplevelser.84

 

 

4.1.1 Betydelsen av ett förändrat medvetandetillstånd i platsrelaterade upplevel-

ser 

 

Subjektiva upplevelser sker under ett förändrat medvetandetillstånd (dvs. ett medvetande som 

är annorlunda än ett vaket ”gående” medvetande). Alla människor menas potentiellt ha 

förmågan till att ha entitetupplevelser. Dock anses ett speciellt fysiskt eller psykiskt tillstånd 

(eller personlighetsdrag) - tillsammans med en yttre lokal faktor, vara nödvändig. Mackenzie 

menar att en del personer har en känslighet för entitetupplevelser, medan andra kan stänga av 

sin uppmärksamhet och inte ta emot någon form av sublima meddelanden från omgivningen.85

                                                 
83 D. I. Radin, J. M. Rebman, 1996, s. 68-72. 

 

84 A. Mackenzie, 1983, s. 260-262. 
85 A. Mackenzie, 1983, s. 263 ff. 
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En annan orsak kan vara att personer som inte tror på entiteter misstolkar entitetupplevelser 

för att vara ”normala företeelser”, liksom de som tror på entiteter kan misstolka normala 

företeelser för att vara entitetupplevelser.86

En eller flera personer anses omedvetet aktivera upplevelser på platser med enti-

tetkontinuitet. Dessa personer benämns som agenter. Agenten, eller agenterna, är nödvändigt-

vis inte känsligare än andra personer som vistas på platsen. 

 

 
Även om upplevelserna har någon objektiv verklighet, till exempel om oförklar-

liga fotsteg eller röster medför ljudvågor som kan fångas upp med en bandspela-

re, behöver en person av en passande fysiologisk eller psykologisk beskaffenhet 

vara närvarande för att ‘katalysera’ manifestationerna. Om den fysiologiska eller 

psykologiska karaktäristiken inträffar vida i den allmänna populationen, kan fe-

nomenen fortsätta trots varierande inneboende eller besökande i huset eller plat-

sen.87

 
 

Ett personlighetsdrag som har funnits vara relaterat till människor med upplevelser på entitet-

kontinuitet är transliminality. Transliminality är ett hypotiserat tillstånd där en person anses 

ha en tendens att glida in och ut ur olika medvetandetillstånd. När medvetandet växlar mellan 

att vara i den ”fysiska världen” och den ”mentala världen” har personen lättare att medvetan-

degöra det som uppfattats på en sublim nivå. Uppfattningsförmågan av det som ligger utanför 

det vanliga medvetandets gräns (dvs. sublim stimuli) på en plats kan lättare förstås på en 

medveten nivå av personer med hög transliminality.88 Parapsykologen Edward Osborne 

(1909-1957) fann att det även fanns ett samband mellan personer som var lätthypnotiserade 

och de som hade entitetupplevelser. Hallucinationer i form av entitetupplevelser upptäckte 

Osborn föregicks av en tanke som var förknippad med ett emotionellt komplex, en produkt av 

en mental konflikt som aktiverades av en händelse som omedvetet påminde om komplextes 

tema.89

Upplevelser på platser med entitetkontinuitet anses av det animistiska paradig-

met vara genererade från percipienten. Percipientens anlag för hallucinationer och dennes 

förmåga att träda in i ett förändrat medvetandetillstånd påverkar hur frekventa och staka 

upplevelserna är när personen vistas på en plats med entitetkontinuitet.

 

90

                                                 
86 E. Cardeña, 2008, november, föreläsning. 

 Vikten av ett föränd-

87 A. McCue, 2002, s. 2 f. 
88 D. B. Terhune, 2004, s. 154. 
89 A. Mackenzie, 1983, s. 262 f. 
90 A. Mackenzie, 1983, s. 48 ff., 263 f. 
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rat medvetandetillstånd kan bland annat ses vid upplevelser av apparitioner. Apparitionerna 

försvinner vanligtvis om percipienten vänder bort blicken en kort stund eller vänder uppmärk-

samheten mot någonting annat. Att upplevelsen av apparitionen upphör förklaras bero på att 

en handling som att vända bort blicken, medför en förändring av medvetandet. Emellertid 

förekommer upplevelser där percipienten har vänt uppmärksamheten från en apparition under 

en längre stund och gömt sig under täcket. När percipienten sedan tittat fram är apparitionen 

kvar. Detta anses bero på en förlängning av det förändrade medvetandetillståndet.91

Ett förändrat medvetande är påverkat av faktorer i medvetandet som perception, 

minne, absorption, självmedvetenhet, fantasirikedom (hur levande fantasi personen har) och 

transliminality, vilket utgör den sensoriska dynamiken. Den sensoriska dynamiken är varia-

tioner av sensoriska och perceptuella delar i subjektiva upplevelser som kan variera i olika 

stadium av medvetanden. Perception kan även ske utan tillsynes fysisk stimuli, till exempel 

vid drömmar, synestesi och hallucinationer.

 

92 Att fler upplevelser sker på kvällen eller natten 

anses bero på att det är mörkt och oftast tystare än på dagen. Den yttre sensoriska reduktionen 

resulterar i att stimuli från omgivningen minskar, vilket i sin tur underlättar för ett förändrat 

medvetandetillstånd. Förändrade medvetandetillstånd i platsrelaterade upplevelser sker 

automatiskt, men kan framkallas av ett medium93 om ett sådant vistas på platsen.94

 Tyrrell menade att upplevelserna visade på en interaktion mellan ”entiteten (vad 

det än är)” och percipienten.

 

95

 

 Percipienten ansågs inte enbart vara passiv i upplevelsen utan 

entiteten, menade Tyrrell, sände ut svag stimuli som påverkade percipientens fantasi och 

mentala processer. Percipientens bearbetade stimuli ansågs omvandla upplevelsen till en mer 

materiell och visuell produkt i form av apparitioner, där upplevelserna blev individuellt 

percipierade. Tyrrell grundade antagandet på följande iakttagelser: 

• Vid upplevelser av apparitioner hade apparitionerna både kläder 

och föremål. Tyrrell menade att det visade på en personlig tolkning 

av upplevelsen, eftersom andar som har lämnat den fysiska kroppen 

troligtvis inte bryr sig om kläder. 

• Ibland upplevdes en apparition av två eller fler percipienter ur deras 

egen synvinkel. Till exempel kunde en percipient förnimma appari-
                                                 
91 A. Mackenzie, 1983, s. 259 ff. 
92 D. Vaitl, et al., 2005, s. 98-107. 
93 Medium används vanligtvis inom spiritismen och är personer som har upplevelser av entiteter och anser sig 

vara en länk mellan den fysiska världen och ”den andra världen”. 
94 E. Cardeña, 2008, november, föreläsning. 
95 Tyrrell tillämpade teorier om telepati på sin forskning om apparitioner. 
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tionen bakifrån, medan en annan percipient samtidigt förnam appa-

ritionen framifrån. 

 

Tyrrells undersökning visar exempel på hur ett förändrat medvetande verkar integrera med 

sublimt stimuli, vilket kan ge upplevelser av andra verkligheter än den verklighet som upple-

ves i ett normalt medvetandetillstånd.96

 

 

4.1.2 Platsens kontext och visuella intryck 

 

Bland andra anser parapsykologen James Houran att platsens kontext och visuella intryck 

(dvs. platsens interiör och exteriör) är faktorer som kan utgöra stimuli för upplevelser på 

platser med entitetkontinuitet. Upplevelser anses ske inom ramen för platsens kontext, till 

exempel är det inte troligt att människor som vistas i eller i anslutning till en kyrka med 

entitetkontinuitet har upplevelser av ett skogsväsen. Det är mer troligt att de har upplevelser 

av en nunna, munk eller annat som kan relateras till kyrkor och kristendom. I ett hus eller på 

en plats som visuellt påminner om en plats som enligt folktron har entitetkontinuitet anses 

suggestiva upplevelser kunna inträffa. De visuella intrycken, interiör och objekt (storlek och 

form på rum), menas också vara stimuli för upplevelsen. Reflekterande ytor (t.ex. speglar och 

fönster) samt tavlor eller bilder av människor är ofta inblandade i upplevelser.97

 

 

4.1.3 Platsminnen 

 

Entitetkontinuitet menas enligt vissa teorier vara ett resultat av att händelser eller känslor kan 

lämna kvarvarande intryck på platser, vilket kan uppfattas med (vanligtvis omedveten) 

psykometri.98

                                                 
96 G. N. M. Tyrrell, 1953, s. 69-73. 

 Rolls teori om platsminnen bygger på möjligheten att tankar och känslor kan 

lagras i ett psi-fält. Psi-fältet anses genomsyra och utsöndras från fysiska objekt som till 

exempel möbler, minnesföremål, hus och platser. När en känslig person vistas på en plats med 

entitetkontinuitet kan denne uppfatta de kvarvarande intrycken i psi-fältet. Den omedvetna 

avläsningen av psi-fältet kommer till uttryck genom entitetupplevelser. Psi-spåret som 

upplevs skjuts ihop och delas upp i sekvenser, där objektiva ljud och apparitioner kan resulte-

ra i att upplevelsen får en bisarr och skrämmande karaktär. Roll jämför psi-fältet med andra 

97 D. B. Terhune, A, Ventola, J. Houran, 2007, s. 99-105. 
98 D.v.s. förmågan att utan de fem sinnena få information av tidigare personer eller händelser utifrån ett objekt 

eller en plats. 
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naturliga fält (t.ex. magnetiska fält) och menar att psi-fältet blir reducerat med ökat avstånd 

från agenten. Ett isolerat psi-fält skulle förklara varför upplevelserna avtar när percipienterna 

inte vistas på platsen.99

 Price är en av de parapsykologer som har koncentrerat sin forskning främst på 

entitetkontinuitet. Teorin om platsminnen benämnde han som psykisk eter. Teorin om psykisk 

eter är bland annat grundat på Price egna upplevelser: 

 

 
Jag är inte synsk, men jag är väldigt känslig för externa influenser, speciellt när 

det gäller byggnader. När jag går in i ett underligt hus känner jag mig antingen 

eländig, glad eller rädd. Många byggnader och rum gör mig deprimerad; andra 

har en upp piggande effekt på mig. Min teori är att boningar och platser bevarar 

någonting av det bra eller dåliga kvaliteterna av tidigare ägare. 

 

Price ansåg att medium och/eller känsliga personer som vistas på en plats med entitetkontinui-

tet kunde ”ställa in sig” för intrycken på platsen och läsa av dem (liknande psykometri). 

Avläsningen gjorde att dessa personer kunde uppleva eller kontakta speciella delar av sinnet 

eller personligheten av de tidigare inneboende på platsen (vilka nödvändigtvis inte var avlid-

na).100 Bilderna eller upplevelserna såg han som ”dynamiska eller statiska enheter med en 

sorts egen kraft”. Price menade även att intrycken eller ”spåren” på platserna inte var materi-

ella, men ändå kunde tränga in i väggar och objekt. ”Något som är materia i det att det har 

utsträckning men liknar själslivet i det att det håller kvar återstoder av tidigare upplevel-

ser.”101

 Objektiva upplevelser ryms inte i teorier om platsminnen. Man har därför 

förklarat dessa bero på omedveten psykokinesi från agenter och percipienter.

 

102

 

 

4.1.4 Sambandet mellan entitetkontinuitet och poltergeistupplevelser 

 
Poltergeistupplevelser anses traditionellt vara en annan typ av entitetupplevelser än upplevel-

ser på platser med entitetkontinuitet. Detta beror på att poltergeistupplevelser till synes är 

personrelaterade och inte platsrelaterade (som vid entitetkontinuitet). Studier har emellertid 

visat att de två typerna av upplevelser överlappar varandra. Överlappningen kan bland annat 

                                                 
99 W. G. Roll, 2004, s. 158-162. 
100 H. Price, 1938, s. 298-303.  
101 A. Mackenzie, 1983, s. 61. 
102 W. G. Roll, 2004, s. 160-162. 
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ses i parapsykologerna Alan Gauld och A. D. Cornells undersökning om poltergeistupplevel-

ser. Resultatet visade på två huvudkategorier som innefattar poltergeistupplevelser och 

entitetkontinuitet: 

 

• Poltergeist är likvärdig med kategorin entitetkontinuitet, men enti-

tetkontinuitet innehåller fler händelser som varar under långa peri-

oder. Upplevelserna är vid entitetkontinuitet vanligen nattliga, kon-

centrerade till hus. De är karaktäriserade av knackningar, efterlik-

nande ljud, röster, apparitioner och lysande effekter. 

 

• Poltergeistupplevelser är mer kortlivade och centrerade runt speci-

ella individer, speciellt unga människor. I denna grupp är det vanli-

gare att fler objekt blir runtflyttade, kastade eller burna genom luf-

ten. 

 

Gränsen mellan platsrelaterade entitetupplevelser och poltergeistupplevelser är otydlig. Det 

vill säga, det är svårt att avgöra om det är en ytlig skillnad mellan upplevelserna eller om 

skillnaden är ett resultat av olika psykologiska processer. 

Platsrelaterade upplevelser kan, liksom poltergeistupplevelser, innehålla påverkan 

av föremål. Emellertid är påverkan av föremål vid platsrelaterade upplevelser generellt 

mindre frekventa och mildare än vid poltergeistupplevelser. En annan skillnad är att upplevel-

ser på platser med entitetkontinuitet vanligtvis pågår under en mycket lång period, medan 

poltergeistupplevelser i regel pågår under kortare perioder.103

Poltergeistupplevelser anses vara ett resultat av Recurrent Spontaneous Psycho 

Kinesis (RSPK). Begreppet syftar på förmågan att omedvetet påverka materia med tanken 

genom psykokinesi.

 

104

Poltergeistupplevelser är till synes relaterade till en person (agent) som tenderar 

att vara i centrum av händelserna, liksom agenter i platsrelaterade upplevelser. Roll fann att 

poltergeistupplevelserna minskade i frekvens med avståndet från fokuspersonen, vilket skiljer 

sig från upplevelser på platser med entitetkontinuitet (där upplevelserna anses upphöra eller 

minska i förhållande i avståndet till platserna). 

 Även objektiva upplevelser på platser med entitetkontinuitet anses bero 

på psykokinesi. 

                                                 
103 A. Gauld, A. D. Cornell, 1979, s. 176-208. 
104 P. A. McCue, 2002, s. 4 f. 
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Trots att poltergeistupplevelser verkar vara relaterade till en agent, sker objektiva 

aktiviteter även när ingen vistas på platsen eller i huset, liksom vid entitetkontinuitet. Roll 

menar att objektiva aktiviteter när ingen är närvarande kan bero på en fokusering av energier 

(av agenten). Fokuseringen gör att objekt eller områden kan påverkas även när ingen när 

närvarande på platsen.105 Poltergeistupplevelser anses kunna förstås genom att studera vilka 

föremål som påverkas, naturen av händelserna, föremålens rörelse och riktning. Upplevelser-

na menas symboliskt reflektera agentens relation till andra personer och sitt eget känsloliv.106 

Under intervjuer har det framkommit att agenten många gånger har undertryckta känslor 

(vanligtvis negativa, som aggression, frustration och ilska) och/eller är i en pressad situation. 

Om agentens problem blir medvetandegjort och/eller en lösning har hittats till problemet kan 

upplevelserna avta eller upphöra.107

• De psykodynamiska faktorerna hos dessa familjer eller hos perso-

nen är nästan uteslutande som hos agenterna i poltergeistupplevel-

ser. Det vill säga, personerna (agenterna) har starka undermedvetna 

emotionella komplex samt upplever sig vara i en pressad situation. 

 Parapsykologen D. Scott Rogo (1950-1990) menade att 

undertryckta känslor även kan aktivera en viss typ av platsrelaterade upplevelser, vilket 

påminner om poltergeistupplevelser. Dessa platsrelaterade upplevelser redovisas genom 

följande punkter: 

• Upplevelser som till en början verkar vara platsrelaterade upplevel-

ser tenderar att eskalera till mer fysiska poltergeistupplevelser. 

• Ett flertal människor upplever frekvent att de flyttar till platser där 

de har platsrelaterade upplevelser.108

 

 

Rogos iakttagelse visar på att poltergeistupplevelser och platsrelaterade upplevelser till stor 

del verkar vara omedvetet aktiverade av en eller flera personers psykiska material. 

 

                                                 
105 W. G. Roll, 2006, s. 7. 
106 W. G. Roll, 2004, s. 126, 199-208. 
107 J. Houran, R. Lange, 2001, s. 124 f. 
108 D. S. Rogo, 2005, s. 97. 
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4.2 Spiritistiska teorier om entitetkontinuitet 

 
Det spiritistiska paradigmet är grundat på en arkaisk föreställning om själens eller personlig-

hetens överlevnad, samt att väsen från ”den andra världen”, en icke fysisk värld (ande dimen-

sionen eller eter dimensionen) kan integrera med människor. Den andra världen, eller de 

andra världarna är bland annat beskrivna av spiritualisten Swedenborg efter egna erfarenheter 

som medium. Spiritualisten Frederick C. Sculthorp utvecklade Swedenborgs teorier genom 

egna ut ur kroppen upplevelser (även benämnda som astralresor) då han upplevde att han 

besökte andra världar. Ut ur kroppen upplevelser är upplevelser av att en icke fysisk del av 

kroppen (benämnt som energikroppen, eterkroppen eller astralkroppen), tillfälligt lämnar den 

fysiska kroppen. Ut ur kroppen upplevelser sker under ett förändrat medvetandetillstånd och 

har använts av schamaner i olika kulturer för att kommunicera med andar och besöka andra 

världar (andra dimensioner). Sculthorp beskriver de andra världarna (där de avlidnas andar 

anses finnas) påminna om den fysiska världen men även vara helt olik. De andra världarna 

beskrivs av Sculthorp ha flera olika karaktärer, baserade på de avlidnas psyke, och därför 

både vara ljusare (högre) och dystrare (lägre) världar ”… andevärlden består av vitt skilda 

tillstånd och sfärer”. Världarna upplevdes även ha symboliska inslag, baserade på uppleva-

rens psykiska material. 

 
En svårighet består däri, att en andlig erfarenhet kan vara av symbolisk natur 

(likt drömmar av samma slag) eller vara en andlig verklighet. Den symboliska 

erfarenheten är personlig och individuell. Den kan också starkt påverkas av för-

utfattade meningar … av egna religiösa eller dogmatiska övertygelser.109

 
 

Enligt Denning är det främst två sorter av entiteter som förekommer vid platsrelaterade 

entitetupplevelser. De två sorternas entiteter anses vara avlidna människors andar (från en 

”andedimension”), samt en ”demonisk kraft” som aldrig har funnits i mänsklig form. Sist-

nämnda tillskrivs en annan dimension än den som de avlidnas andar vistas i. För att få större 

förståelse av platsrelaterade upplevelser används av det spiritistiska paradigmet ett medium. 

Det vill säga, en känslig person som i ett förändrat medvetandetillstånd anses ha förmågan att 

kommunicera med andevärlden och agera förmedlare eller länk mellan människa och enti-

tet.110

                                                 
109 F. C. Sculthorp, 1926, s. 5 ff. 

 

110 H. M. Denning, 2005, s. 135. 
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Entiteter, oavsett dess natur, anses vara självexisterande varelser som är upp-

byggda av en mystik energi eller ”psykisk energi”.111 Samma energi anses finnas i den subtila 

energikropp som människan menas ha utöver den fysiska kroppen (även benämnd som 

eterkropp, astralkropp), vilken överlever den fysiska döden. Det är även energikroppen som 

uppleves göra resor till andra världar i ut ur kroppen upplevelser.112 Denning menar att den 

mystika energin är ”råmaterial” för platsrelaterade upplevelser. Energin beskrivs vara ren, 

formlös, opersonlig och utan en individualiserande intelligens. Den får form eller karaktär 

först när en intelligent ”energiform” som är kopplad till känslor och personlighet ger den form 

och karaktär, vilket kan ske när en människa avlider. En energi som är formad av starkt 

känsloladdade händelser, främst negativa och kraftfulla, kan i platsrelaterade entitetupplevel-

ser komma till uttryck genom vad som kan uppfattas vara ett upprepat beteende. Det upprepa-

de beteendet kan komma till uttryck genom upplevelser av till exempel steg i trappor, dörrar 

som öppnas och stängs eller en känsla av närvaro i en särskild del av ett hus eller plats.113

Olika faktorer menas ha betydelse för om en människas (eller djurs) själ eller 

personlighet inte kommer till ro i det hinsides livet. Att någonting oroligt i de avlidnas tidiga-

re hem eller på en plats som kan kopplas till de avlidnas liv sker (t.ex. renovering), anses vara 

en orsak; eller om en människa avled under dramatiska former.

 

114

Denning anser att vissa fall av platsrelaterade entitetupplevelser kan vara vad 

hon benämner för pseudo hemsökelse. Pseudo hemsökelse beskrivs vara en kraftfull energi, 

formad av traumatiska händelser eller undertryckta känslor. I dessa fall anses upplevelserna 

vara genererade av levande människor och inte av en entitet (i spiritistisk bemärkelse). 

Energin i en pseudo hemsökelse anses kunna fortsätta att existera en lång tid efter händelsen 

 En annan anledning till att 

en plats får entitetkontinuitet anses vara om starka negativa känslor upplevdes av en person 

precis innan denne avled. I dessa fall kan den negativa känslan i form av energi bli kvar på 

platsen. Den kvarvarande energin kan resultera i att känsliga personer omedvetet agerar 

mottagare och blir påverkade av olika entiteter, vilka attraheras av känsliga personer. Entiteter 

på en plats är inte nödvändigtvis avlidnas andar (som är förbundna till platsen), utan kan ha 

kommit till platsen för att de är attraherade av känsliga personer som vistas där. Vid upplevel-

ser sker ett omedvetet utbyte av tankar och starka känslostämningar mellan entitet och perci-

pient. Den fysiska och den icke fysiska världen menas ständigt interagera, men i olika nivåer 

av medvetande, vilket påverkar upplevelsernas styrka och karaktär. 

                                                 
111 F. C. Sculthorp, 1962, s. 5-10, 31-52. 
112 G. Brusewitz, 1999, s. 141-143. 
113 H. M. Denning, 2005, s. 3, 85-87, 93 ff. 
114 P. A. McCue, 2002, s. 12 f. 
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som utlöste den skedde, liknande ”traditionell” entitetkontinuitet. Pseudo hemsökelser anses 

emellertid kunna resultera i att en plats får ”traditionell entitetkontinuitet”, då sinnestillståndet 

hos personen/personerna, kan attrahera entiteter med liknande energi. Om en person med 

starka negativa känslor vistas på en plats med entitetkontinuitet, vars ”platsenergier” är 

liknande personens, aktiveras entitetupplevelserna. Upplevelserna blir då mer frekventa och 

intensivare. Percipienten integrerar omedvetet med entiteten tills dess att denne har bearbetat 

problemet eller förändrat situationen som orsakade de intensiva känslorna (t.ex. genom att 

lämna ett dåligt äktenskap). När problemet är löst sker upplevelserna mindre frekvent och är 

mildare. Även vissa poltergeistupplevelser anses av spiritismen vara omedvetet genererade av 

percipienten genom omedveten psykokinesi. Den vanligaste förklaringen till poltergeistupple-

velser är dock att de är orsakade av entiteter som använder sig av psykokinesi.115

 

 

 

Bild 13, 14. Fotografier av den nyligen avlidna Fru Baraduc, 
tagna av Dr Baraduc. En transparant substans som kan tolkas 
som energikropp tycks stiga upp från kroppen. Bilder som den-
na anser det spiritistiska paradigmet stärka teorierna om sjä-
lens/personlighetens överlevnad. 

 

Astronomen och parapsykologen Camille Flammarion (1842-1925) påpekade att poltergeis-

tupplevelser påminner om upptåg som kan utföras av ”ouppfostrade barn”, vilket även 

påminner om upplevelser som folktroväsen många gånger blir förknippade med. Upplevelser-

na ansågs kunna vara orsakade av självexisterande väsen som inte är avlidna människors 

andar: ”Dessa andar är nödvändigtvis inte dödas själar; för andra sorter av spirituella 
                                                 
115 H. M. Denning, 2005, s. 3, 40-50, 128 ff. 
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varelser kan existera, och rymden kan vara full av dem utan att vi någonsin vet om det, med 

undantag från ovanliga omständigheter. Finner vi inte i olika uråldriga litteraturer demoner, 

änglar, vättar, andar, spöken, elementarier, Etc? Kanske är inte dessa legender faktiskt utan 

en grund”. 

 

En omständighet som anses tala för den spiritistiska teorin är att objektiva upplevelser kan ske 

trots att ingen är närvarande på platsen (t.ex. i låsta rum). Även upplevelser där flera personer, 

oberoende av varandra kan ha liknande eller nästan identiska upplevelser, menas vara ett 

bevis för att entitetkontinuitet beror på att entiteter är självexisterande väsen.116

Parapsykologen David Fontana anser att tanken på själens eller personlighetens 

överlevnad för många personer kan vara svårt att föreställa sig (främst i västerländska samhäl-

len). Problemet med att föreställa sig hur ett hinsides liv, utan den fysiska kroppens uppbygg-

nad och uttryckssätt, menar Fontana kan bero på människans fysiologiska och psykologiska 

erfarenheter. De fysiologiska och psykologiska erfarenheterna är i stor omfattning baserade på 

materiella fenomen som de fem sinnena förmedlar (t.ex. rum och fysiska kroppar). 

 

 
Samtidigt kan man konstatera att verkliga fysiologiska fenomen, dvs. de som 

når oss via våra fem sinnen inte alltid är nödvändiga för att uppleva en händelse. 

Vi kan blunda och föreställa oss vilket objekt eller vilken händelse som vi än 

väljer, även om vi får en svagare och mindre skarp bild än i verkligheten. 

 

Under drömmen används inte de fem sinnena för att förse människan med information om 

omvärlden. Trots det kan en människa ha en så pass stark och tydlig dröm att den kan jämfö-

ras med ”ordinära” upplevelser i vaket tillstånd. Till motsats mot naturvetenskapliga hypote-

ser anser Fontana det möjligt att hjärnan inte genererar sinnena (i egenskap av tankeproces-

ser). Han menar istället att sinnena möjligen existerar i sig och använder hjärnan för funktio-

nerna (liknande en dator där hårdvaran är hjärnan och mjukvarorna är sinnena). Fontana 

baserar antagandet bland annat på att det inte är bevisat att de elektrokemiska processerna i 

hjärnan kan generera komplexa tankeprocesser, vilket resulterar i att det inte kan uteslutas att 

sinnena överlever när hjärnan dör. Ett bevis för detta menar Fontana bland annat vara psyko-

kinesi, som visar på att sinnet kan påverka den yttre fysiska världen.117

 

 

                                                 
116 A. Gauld, A. D. Cornell, 1979, s. 354 f.  
117 D. Fontana, 2004, s. 3. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Jämförande analys 

 

5.1.1 Validiteten i teorier om entitetkontinuitet 

 

I arbetet har animistiska och spiritistiska parapsykologiska teorier, samt jungianska teorier 

presenterats för att få en religionspsykologisk förståelse av fenomenet. Den vetenskapliga 

validiteten i teorierna är inte helt lätt att fastsälla då forskningen om entitetkontinuitet är 

relativt ny. På grund av den akademiska skepticismen kring fenomenet är den animistiska 

forskningen grundlig och noggrant genomförd, vilket gör de animistiska teorierna trovärdiga. 

Spiritistiska teorier är influerade av spiritualismen och en universell tro på sjä-

lens/personlighetens överlevnad. Upplevelserna tolkas av bland annat Denning, vara orsakade 

av avlidnas andar/personlighet eller väsen med olika agenda. Om dessa teorier kan utgöra 

bevis för själens eller personlighetens överlevnad efter den fysiska döden är tveksamt. Emel-

lertid finns det inget bevis för att själen eller personligheten inte skulle överleva en fysisk död, 

eller att entiteter inte är reella självexisterande väsen och att det inte finns andra världar än 

den fysiska. Då frågan om själens/personlighetens överlevnad eller andra väsens existens är 

obesvarad, väljer jag därför att inte tolka upplevelser på platser med entitetkontinuitet vara 

orsakade av reella självexisterande entiteter (i spiritistisk bemärkning). Dock anser jag att 

spiritistiska teorier kan användas symboliskt och som ett jämförande element till animistiska 

och jungianska teorier. 

 

5.1.1.1 Platsminnen 

 

Enligt Denning och spiritistiska teorier kan en levande (eller avliden) persons psyke, eller 

känslomässiga energier kvarvara på platser, vilket gör att en plats får entitetkontinuitet. 

Tanken är grundläggande för det spiritistiska paradigmet och påminner om animistiska teorier 

om platsminnen. Dock anser inte det animistiska paradigmet att det är en reell självexisteran-

de entitet som är grunden till platsminnen. 

Animistiska teorier om platsminnen är svårtestade och giltigheten är därför oviss 

- innan mer bevis för, eller mot, att känslor, upplevelser eller psykiska avtryck kan kvarvara 

på en plats eller objekt. Emellertid visar arbetet att detta är möjligt. Både Roll och Price anser 
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att någonting i en människas känsloliv eller upplevelser kan fastna eller kvarvara i ett objekt 

eller på en plats. Teorierna om platsminnen bygger bland annat på att en del upplevelser på 

platser med entitetkontinuitet kan kontrolleras och varit möjliga att knyta till avlidna männi-

skor eller tidigare händelser på platsen. Även upplevelser av ”levande” entiteter (t.ex. upple-

velserna av den gråtande kvinnan i en lägenhet i London) talar för platsminnen. Roll ger en 

bra förklaring med det han benämner för psi-spår som kan upplevas genom psykometri av 

känsliga personer. Känsliga personer anser Roll har förmågan att urskilja eller ”känna av” en 

plats (medvetet eller omedvetet) och få en uppfattning eller en känsla för platsens/objektets 

historia. Teorin om psykometri och platsminnen påminner mycket om Price teori om att en 

del personer kan ”ställa in sig” för intrycken på en plats. På platsen menade Price, kunde 

dessa personer uppleva speciella delar av sinnet eller personligheten av de personer som 

tidigare vistats på platsen. Detta anser jag vara likvärdigt med Rolls teorier om platsminnen. 

Trots problematiken att bevisa huruvida känslor och upplevelser kan (eller inte 

kan) kvarvara eller fastna på en plats, anser jag hypotesen om platsminnen vara trovärdig, då 

upplevelser kan relateras till tidigare händelser på en plats. Vidare kan man förstå teorin om 

platsminnen som Roll och Price beskriver ytterligare genom Price och Mackenzies iakttagel-

ser om hur vissa platser kan vara ”laddade” med en känsla, en stämning eller en säregen 

atmosfär. Mackenzie menar att upplevelserna kan vara en interaktion mellan en person, en 

plats och platsens atmosfär eller känsla. Att atmosfären eller känslan på en plats är det som 

kan ”läsas av” som platsminnen anser jag vara troligt. Atmosfären eller känslan på en plats är 

det första som uppleves när en person kommer till en plats med entitetkontinuitet. Om en 

omedveten avläsning sker, är det troligast att den sker när en person går in i byggnaden. 

Emellertid är det inte säkert att ”känslan” kan särskiljas och tolkas direkt, utan enbart upple-

vas som ett sublimt stimuli. 

En svaghet med de animistiska teorierna om platsminnen är att upplevelser på 

platser med entitetkontinuitet inte är begränsade till platser där människor vanligtvis vistas. 

Entitetkontinuitet består även av upplevelser av andra entiteter med antropomorfiska drag som 

många gånger kan relateras till folktroväsen, men likväl är platsrelaterade upplevelser. Enti-

tetkontinuitet relaterad till bland annat folktroväsen har tillsynes inte något samband med 

människor som tidigare vistats eller bott på platsen. Då upplevelser av folktroväsen kan ske på 

platser där människor vanligtvis inte vistas och därför inte borde ha platsminne, enligt Rolls 

och Price teorier. Detta gör att man kan anta att det är ytterligare verksamma faktorer i upple-

velserna och att platsminnen enbart kan representera en del av upplevelsen. Det vill säga, en 
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del av upplevelsen kan utgöras av en känsla av tidigare händelser eller känslor på platsen, 

men utöver detta finns en annan grundläggande faktor som orsakar upplevelserna. 

De spiritistiska teorierna påminner om animistiska teorier om platsminnen. Det 

vill säga, att tidigare starka känslor eller situationer, kan avläsas och upplevas av personer 

som vistas på platsen. Nämnda faktorer gör att det kan tolkas som att händelser eller känslo-

mässiga situationer kan förnimmas på platser med entitetkontinuitet. 

 

5.1.1.2 Förändrat medvetandetillstånd 

 

Ett förändrat medvetandetillstånd anses vara grundläggande för att platsrelaterade upplevelser 

ska inträffa. I ett förändrat medvetandetillstånd kan en annan (subjektiv) verklighet förnim-

mas än vad som av normen uppfattas vara normalt. Sublim stimuli i omgivningen kan i detta 

tillstånd integreras med personligt material vilket formar upplevelsen. Detta styrks av bland 

annat Tyrrells iakttagelse där upplevelserna får en personlig färgning av ett gemensamt 

stimuli, det vill säga, upplevelserna är gemensamma men ändå individuellt percipierade. 

Bland andra Mackenzie menar att en speciell typ av känslighet är nödvändig för 

att upplevelserna ska inträffa. En del personer uppfattas vara känsligare för upplevelser medan 

andra kan stänga av sin uppmärksamhet för sublima meddelanden i omgivningen. En speciell 

känslighet eller personlighetstyp som föreslås verkar vara en trolig förklaring till att enbart 

vissa personer verkar ha upplevelser. Känsligheten anses av bland andra Houran vara baserad 

på transliminality, en personlighetstyp som har förmågan att vistas i olika medvetandetill-

stånd. Personer med hög transliminality har en förstärkt förmåga att uppfatta och medvetan-

degöra sublim stimuli av kontextuella och visuella intryck. Då ett förändrat medvetandetill-

stånd anses vara fundamentalt för entitetupplevelser ser jag det som mycket troligt att en 

funktion som transliminality, vilket underlättar för olika medvetandetillstånd (i den objektiva 

och subjektiva världen) vara av stor vikt vid entitetupplevelser. Genom transliminality kan 

sublim stimuli som utgörs av atmosfären i omgivningen lättare uppfattas och medvetandegö-

ras. 

En fråga som kommer upp till följd av analys av materialet är: underlättar plat-

ser med entitetkontinuitet för en viss typ av förändrat medvetandetillstånd, vilket i sin tur 

underlättar för platsrelaterade upplevelser? Att upplevelserna är relaterade till speciella platser 

kan visa på att platserna underlättar för ett förändrat medvetandetillstånd. Radin och Rebman 

fann att upplevelser verkar ske vid en växelverkan mellan ett förändrat medvetandetillstånd 

hos percipienten och ”någonting” i omgivningen. Det ”någonting” anses bli omedvetet 



 44 

aktiverat av percipienten när denne är i ett förändrat medvetandetillstånd. Teorin om växel-

verkan talar för att ett förändrat medvetandetillstånd har ytterligare en funktion i upplevelsen 

än enbart underlätta för hallucinationer. Det förändrade medvetandetillståndet verkar enligt 

Radin och Rebmans undersökning resultera i att en förändring sker i omgivningen, vilket i sin 

tur resulterar i upplevelser. Om upplevelserna enbart hade berott på ett förändrat medvetande-

tillstånd tillsammans med övriga faktorer (förväntan, tro, visuell stimuli från interiör, exteriör 

och kontext), borde platsrelaterade upplevelser förekomma nästan var som helst och framför 

allt mycket oftare, men så är inte fallet. Det ger slutsatsen att vissa platser besitter en atmosfär 

som kan underlätta för att känsliga personer lättare kommer i ett förändrat medvetandetill-

stånd. Det förändrade medvetandetillståndet kan leda till att percipienterna upplever ett eller 

flera sublima stimuli relaterade till platsen med entitetkontinuitet som de vistas på, vilket i sin 

tur kan resultera i upplevelser. 

Subjektiva upplevelser klassas som sanna eller trovärdiga hallucinationer och 

det anses att någon form av förändrat medvetandetillstånd är nödvändigt. Det är mer oklart 

om ett förändrat medvetandetillstånd är en förutsättning för objektiva upplevelser och i så fall, 

på vilket sätt ett förändrat medvetande påverkar objektiva upplevelser. Om de objektiva 

upplevelserna är orsakade av omedveten psykokinesi (eller RSPK), som bland annat Roll 

menar vara orsaken till poltergeistupplevelser, är det mer förståeligt. Ett förändrat medvetan-

detillstånd hos agenten är i så fall nödvändigt. Då jag inte har funnit någon annan förklaring i 

litteraturen till objektiva upplevelser, väljer jag att se teorin om omedveten psykokinesi som 

möjlig. Dock behövs det mer forskning om detta. 

Bland annat McCue skriver om begreppet agent, vilka omedvetet kan ”aktivera” 

och influera upplevelserna. Att en agent omedvetet aktiverar upplevelser verkar troligt, då en 

viss typ av upplevelser till synes är centrerade till vissa personer. Emellertid anser jag att det 

kan vara samma typ av agent som är verksamma i både platsrelaterade upplevelser och 

poltergeistupplevelser. Detta grundar jag bland annat på att agenter som beskrivs av McCue 

och Rogo vid platsrelaterade upplevelser, har en liknande karaktär som de agenter i polter-

geistupplevelser, vilket beskrivs av Roll. Jag anser även, att trots att agenter kan aktivera 

upplevelser, är upplevelserna ändå personliga för de olika percipienterna. 

 

5.1.1.3 Kontext och visuella intryck 

 

Upplevelser av entitetkontinuitet på platser som inte direkt kan relateras till människor kan ge 

exempel på hur upplevelser kan vara relaterade till kontexten. Bland andra anser Houran 
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kontexten vara en av de främsta orsakerna till upplevelser. Upplevelser på platser med entitet-

kontinuitet i till exempel skogar, har karaktär av omgivningen, vilket märks på hur apparitio-

ner kommer till uttryck (t.ex. skogsrået som har ett yttre av både människa och natur/djur). 

Slutsatsen blir att teorin om att upplevelser är kontextuellt bundna är trovärdig. Trots att 

upplevelserna kan relateras till kontexten är det inte en regel - då upplevelser även kan ske 

utanför kontexten. Att forskning om entitetkontinuitet är begränsad till platser som direkt kan 

relateras till människor anser jag begränsar och försvårar forskningen om entitetkontinuitet. 

Att undersöka entitetkontinuitet som en helhet och inte begränsa upplevelserna till byggnader 

och andra platser (som direkt kan relateras till människan), kan ge en ny förståelse för feno-

menet. 

Houran anser även att den visuella demissionen är av stor vikt i upplevelserna. 

Jag anser liksom Houran att det är mycket troligt att visuella intryck på platsen kan skapa en 

suggestiv atmosfär som påverkar frekvensen och styrkan i upplevelserna samt hur de kommer 

till uttryck. Emellertid anser jag inte att den visuella dimensionen är upphov till upplevelser 

eftersom upplevelser även sker där det inte finns någon visuell ”spänning” eller ”mystik” 

(t.ex. i varuhus, ordinära lägenheter eller i till synes ordinära skogspartier). Emellertid håller 

jag det mycket troligt att visuella intryck kan forma upplevelserna och ge dem karaktär. 

Kontext och den visuella dimensionen anser jag kan vara två av de grundläggande faktorerna 

för hur upplevelserna kommer till uttryck – främst då det gäller apparitioner. 

 

5.1.1.4 Sambandet mellan poltergeistupplevelser och platsrelaterade upplevelser 

 

Gauld och Cornells forskning om poltergeistupplevelser visar ett tydligt samband mellan 

platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser. De två typerna av upplevelser kommer 

till uttryck på liknande sätt, även om poltergeistupplevelser är mer utåtagerande och främst 

verkar vara relaterade till yngre personer. Enligt Denning och andra spiritistiska teorier kan en 

persons psyke eller känslomässiga energier, integreras med platsens energier (entitetens 

energi) och skapa en platsrelaterad entitetupplevelse. Personer med liknande psykiska energi-

er som platsens energier, blir agenter för upplevelserna. Det som främst anses vara utlösande i 

en platsrelaterad upplevelse är agentens undertryckta negativa känslor, som till exempel ilska, 

frustration eller sorg. De undertryckta känslorna är mycket lika de faktorer som enligt animis-

tiska teorier av bland andra Roll anses vara utlösande i poltergeistupplevelser, och enligt 

Rogo i vissa platsrelaterade upplevelser. Enligt de spiritistiska teorierna fortgår upplevelserna 

spontant till dess att agenten har medvetandegjort eller löst problemet, varpå upplevelserna 
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blir mindre frekventa och mildare, liknande i poltergeistupplevelser. Agentens omedvetna 

eller delvis omedvetna psykiska material knyter samman platsrelaterade upplevelser och 

poltergeistupplevelser. Jag anser det vara troligt att upplevelser på platser med entitetkontinui-

tet främst kan relateras till personer (agenter) med känslomässiga problem, vilket även kan ses 

i poltergeistupplevelser. 

 Alla människor anses potentiellt kunna ha platsrelaterade upplevelser på någon 

nivå, även om det enbart uppleves som en ”underlig” eller mystik känsla i atmosfären. Dock 

har det inte undersökts om platsrelaterade upplevelser är vanligare bland yngre personer (barn 

och tonåringar) liksom vid poltergeistupplevelser. Inte heller har det undersökts om yngre 

personer oftare har platsrelaterade upplevelser med poltergeistkaraktär. Det är möjligt att 

undersökningar på platser med entitetkontinuitet rapporteras av vuxna, vilka forskningen även 

främst fokuserar på. Bristen på forskning om barn och tonåringars entitetupplevelser kan bero 

på att det är vanligt att entitetupplevelser många gånger uppfattas vara fantasier eller inbill-

ning (eftersom barn har utvecklad fantasi), varpå yngre percipienter inte blir trodda. Platsrela-

terade upplevelser är till stor del subjektiva och är därför kanske inte upplevda av mindre 

känsliga i en familj (t.ex. föräldrar och syskon). De mer utåtagerande poltergeistupplevelserna 

är svårare för mindre känsliga att missa, då de ofta starkt objektiva upplevelserna kan upple-

vas av samtliga närvarande på platsen. En annan trolig orsak till att upplevelser på platser med 

entitetkontinuitet inte rapporteras lika ofta av yngre personer, kan bero på separationen från 

föräldrarna som börjar i de yngre tonåren. Mystika eller skrämmande upplevelser i hemmet 

anförtros av yngre personer troligtvis främst till bästa vänner än till föräldrar ”som ändå inte 

skulle tro på det”. Det är möjligt att både platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevel-

ser främst är upplevda av yngre personer och de två upplevelsetyperna är samma sorts upple-

velse, som kommer svagare eller starkare till uttryck. 

Poltergeistupplevelser och upplevelser på platser med entitetkontinuitet är sär-

skiljda av folktron och den akademiska traditionen. Jag anser det är troligt att de två fenomen 

är grundade på samma faktorer och kan vara samma typ av fenomen som är mer eller mindre 

utåtagerande. Att de två typerna av fenomen egentligen är en och samma fenomen, kan 

förklara överlappningen av poltergeistupplevelser och platsrelaterade upplevelser. 

 

5.1.1.5 Jungianska teorier om entitetkontinuitet 

 

Jungianska teorier om entitetupplevelser är baserade på arketyp - och komplexteorin. Att 

upplevelserna är både subjektiva och objektiva visar enligt Jung på att de är av transcendent 
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natur, det vill säga, har en funktion som agerar länk eller medlare mellan det medvetna och 

det omedvetna. Jungs teorier påminner om vikten av ett förändrat medvetandetillstånd och 

den underlättande funktionen av transliminality. 

 Enligt Jung kan upplevelser ske när percipienten genom intuition och extra 

sensorisk perception förnimmer en plats ”kvarvarande psykiska energier” av tidigare händel-

ser eller psykiska tillstånd. De kvarvarande psykiska energierna utgör stimuli på platsen och 

kan leda till upplevelser. Jungs teori påminner mycket om parapsykologiska teorier om 

platsminnen och har även samma problem. Det vill säga, det inte finns tillräcklig forskning 

för att med säkerhet veta om teorin är giltig. En annan typ av entitetupplevelser kan enligt 

Jung vara numen, som när den är aktiverad agerar som platsrelaterade upplevelser. Även 

autonoma komplex anses kunna verka som platsrelaterade upplevelser. De två sistnämnda 

psykologiska funktionerna anses vara bestående tills de blivit medvetandegjorda, vilket 

påminner om spiritistiska teorier om pseudo hemsökelse och animistiska teorier om polter-

geistupplevelser. Upplevelserna kan i dessa fall upphöra när det utlösande emotionella kom-

plexet blir medvetandegjort eller det underliggande problem löst. Att det finns någon form av 

grundstimuli på platser som kan upplevas och tolkas utifrån det egna psykiska materialet, kan 

relateras till Tyrrells undersökning om apparitioner som visade att percipienter upplever 

samma stimuli, men ur olika perspektiv. 

Det är troligt att stimuli, eller en primär upplevelse på en plats, kan leda till (el-

ler aktivera) personliga sekundära upplevelser, vilka är integrerade med stimuli på platsen, i 

form av kvarvarande psykiska energier. 

 Den jungianska forskningen om entitetupplevelser avstannade efter Jungs och 

Jaffés arbeten och teorierna har inte prövats närmare - vilket är nödvändigt. Dock används 

Jungiansk psykologi som ett verktyg inom religionspsykologin för att förstå den verklighet 

människan lever i och upplever. De jungianska teorierna stärks också av de tidigare redovisa-

de parapsykologiska teorierna. Nämnda faktorer gör att jag anser att stor vikt kan läggas på 

dessa teorier och vidare kan de användas för att tolka och förstå transcendenta platsrelaterade 

upplevelser. 

 

5.2 Entitetkontinuitet ur ett religionspsykologiskt perspektiv 

 

Arbetet har visat att platser med entitetkontinuitet är varierade och kan komma till uttryck 

genom subjektiva och objektiva upplevelser. Upplevelserna kan bland annat vara apparitioner 

i form av människor, antropomorfa väsen eller djur. Upplevelserna kan även komma till 
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uttryck genom en känsla av närvaro, ljud, lukt och fysisk påverkan. Upplevelserna kan pågå i 

längre eller kortare stunder och kommunikation med apparitioner kan ske (om än som subjek-

tiva upplevelser). 

 Upplevelserna kan relateras till speciella platser genom en upplevelsetradition, 

det vill säga det sker återkommande transcendenta upplevelser på olika typer av platser som 

vanligtvis inte är relaterade till en specifik religion. Dock förekommer även entitetkontinuitet 

på platser som är sakrala (t.ex. kyrkor). Trots att platser med entitetkontinuitet vanligtvis är 

lokaliserade till icke religiösa platser, uppfattas platserna av många människor som ”heliga” - 

i platsens egenskap att vara en länk mellan det okända, den mystika andra världen och den 

profana världen. Närheten till ”den andra världen” gör att annars profana platser transformeras 

till heliga rum. Föreställningen av att platser med entitetkontinuitet har inneboende andar, 

spöken eller andra väsen, gör att entitetkontinuitet kan jämföras med animism, det vill säga, 

föreställningen att objekt och platser är besjälade. 

 Entitetkontinuitet är en mångdimensionell upplevelse, där ett flertal faktorer är 

inblandade som ger upplevelsen form och struktur. Upplevelserna är till synes en blandning 

av percipientens psykiska material, platsen, kontexten och visuella intryck. Främst verkar 

upplevelserna vara psykologiska inre, subjektiva upplevelser som kan komma till uttryck 

genom objektiva upplevelser. Upplevelserna varierar troligtvis i intensitet beroende på hur 

känsliga percipienterna är, förväntan om entitetkontinuitet (då vetskap om platsens entitetkon-

tinuitet finns) och graden av suggestiv miljö (t.ex. om platsen uppfattas vara ett ”stereotypiskt 

spökhus”, om det är natt osv.). 

 Richard Wiseman, Caroline Watt, Emma Greening, et. al., visade i sin under-

sökning att en tro på entiteter eller entitetkontinuitet underlättar för upplevelser. Emellertid är 

inte en tidigare tro på entiteter en förutsättning för att upplevelser ska ske. De fann även att 

troende har frekventare och starkare platsrelaterade upplevelser då de blir mer angelägna att 

rapportera ovanliga upplevelser och/eller har förväntningar som kan leda till upplevelser. 

Dock bör även hypotesen om att personer som inte tror (eller inte vill tro) på entiteter många 

gånger bortser från upplevelser och tolkar dessa för att vara alldagliga/naturliga företeelser 

och inte transcendenta. Vidare verkar vad bland andra Mackenzie benämner som en känslig-

het för entitetupplevelser, vara en förutsättning för att ha subjektiva entitetupplevelser. 

Känsligheten verkar vara förenad med en personlighetstyp som har hög transliminality. Dessa 

personer kan med lätthet glida mellan olika medvetandetillstånd och har därmed lättare än 

andra personer att medvetandegöra sublim stimuli på en plats. 
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 McCue skriver att agenter omedvetet kan aktivera upplevelser på en plats, vilka 

sedan även kan upplevas av andra (främst av känsliga personer). Att vissa personer är agenter 

som omedvetet kan aktivera upplevelser på en plats, tyder enligt mig på att det är troligt att 

flera faktorer har betydelse för en upplevelse. Enligt Tyrrell kan upplevelserna klassas som en 

speciell typ av hallucinationer, vilka tycks agera eller handla medvetet eller autonomt. Tyr-

rells fynd om ett medvetet eller autonomt handlande i upplevelserna, kan relateras till Rogos 

och Jungs teorier om att upplevelserna är symboliska och relaterade till percipienten eller 

agenten som vistas på platsen. Rogos och Jungs teorier kan jämföras med poltergeistupplevel-

ser, vilka bland andra Roll har funnit kan härledas symboliskt till agentens undertryckta 

känslor och psykiska material. Jag anser det troligt att alla entitetupplevelser kan relateras till 

percipientens psykiska material, vilket enligt Roll kan förstås närmare genom att tolka upple-

velserna symboliskt. Att upplevelserna kan tolkas symboliskt och därmed förstås på en 

djupare psykologisk nivå, återfinns i Jungs och Jaffés teorier. 

 Även om upplevelserna har psykologiskt, symboliskt material är de också 

kulturellt influerade; och liksom Houran anser, verkar upplevelserna vara relaterade till 

kontext och visuella intryck, liksom i traditionella religiösa upplevelser. Påverkan av kontext 

och visuella intryck i upplevelser, anser jag kan ses vid upplevelser på platser som inte är 

direkt relaterade till människor (t.ex. i en skog). Variationen på platser med entitetkontinuitet 

är stor och upplevelser sker även i ordinära hem och på andra platser som inte visuellt kan 

relateras till en föreställning om entiteter. Detta visar att trots att upplevelserna är färgade av 

kontexten och den visuella demissionen, är dessa faktorer inte grunden till platsrelaterade 

upplevelser. 

 Faktorer som psykologiskt material, kultur, kontext och visuella intryck, är 

element som är viktiga element för upplevelsen. Dock är det ännu en faktor som bör nämnas 

och kanske den mest grundläggande, vilken Tyrrell berör i den tidigare nämnda undersök-

ningen om apparitioner (att flera personer samtidigt kan ha liknande subjektiva upplevelser 

vid samma tillfälle). Tyrrell hänvisar i resultatet till ”entiteten – vad det nu är”. Jag har valt att 

tolka Tyrrells förklaring av ”entiteten …” som primärupplevelse eller ett grundstimuli, vilket 

förnimms genom ett personligt filter och är stimuli av en säregen atmosfär som omedvetet kan 

föra tanken hos percipienten till en känsla av en annan värld. Grundstimuli kan även relateras 

till inbedda kyrkor eller platser med mana, vilka anses underlätta för bön och en känsla av en 

närhet till ”den andra världen”. 
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5.2.1 Den andra världen – En portal till det omedvetna 

 

Swedenborg har varit en influens till spiritistiska teorier om den andra världen vilken anses 

integrera med den fysiska världen och människan. Synen på världar bortom den fysiska 

världen, visar på uppfattningen om en realitet bestående av en rymd och evighet som är 

oberoende av tid och rum. Sculthorp analyserar sina egna upplevelser av ut ur kroppen 

upplevelser och den andra världen och påpekar att det egna psykiska materialet till stor del 

påverkar hur den andra världen och symboliken i den andra världen kommer till uttryck. Jag 

anser att den personliga symboliken i upplevelserna visar på att upplevda resor till andra 

världar är psykiska resor till det omedvetna (ur ett jungianskt perspektiv). Samt att en tro eller 

förväntan på att platser har entitetkontinuitet, underlättar för upplevelser eftersom besökare på 

platserna är öppna för en tanke på den andra världen (dvs. det omedvetna). Likaså anser jag 

att en känsla av den andra världen kan göra inneboende eller besökare på en plats med entitet-

kontinuitet mer mottagliga för material från det omedvetna. Detta anser jag då platserna 

verkar ha en viss kvarvarande transcendent atmosfär som verkar underlätta för ett förändrat 

medvetandetillstånd. 

Upplevelsen av närheten till en annan värld brukar vara den första upplevelsen 

på en plats med entitetkontinuitet. Price beskrev känslan på platserna med entitetkontinuitet 

påverka hans sinnestämning och vara antingen uppiggande eller nedstämmande. Samma 

fenomen beskrev Mackenzie. Han upplevde att platserna kunde vara ”laddade med en känsla 

eller stämning”. Det Price och Mackenzie beskriver är platsens transcendenta atmosfär. 

Atmosfären skiljer sig på de olika platserna, men ger en många gånger subtil känsla av den 

andra världen. Jag har valt att benämna denna säregna atmosfär för grundstimuli. Grundstimu-

li verkar fungerar som en ”mall” eller ”form” för upplevelsernas utformning, det vill säga, vad 

upplevelserna har för karaktär. Till exempel är grundstimuli i inbedda kyrkor troligtvis 

präglade av kristna böner och skapar en speciell ”känsla” på platsen. De religiösa upplevel-

serna som sker i den inbedda kyrkan är enligt denna hypotes, formade av platsens grundstimu-

li och påverkar hur upplevelserna kommer till uttryck. Det här tankesättet stärker även förstå-

elsen om upplevelser relaterade till en plats kontext. Grundstimuli kan förstås fungera som en 

reflektion av det omedvetna som strävar efter att bli medvetandegjort. Komplex aktualiseras 

vid bilder eller situationer som berör komplexets tema, vilket gör det troligt att platsen kan 

relateras till percipientens komplex. 

 Grundstimuli är utmärkande för platser med entitetkontinuitet och verkar vara 

nödvändigt för att upplevelser skall ske. Grundstimuli kan även förstås som någon form av 
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platsminne och/eller psykisk avtryck, i egenskap av den säregna atmosfären (som måste 

komma någonstans ifrån) och som verkar som ett sublimt stimuli. 

Enligt teorier om platsminnen kan känslor och tankar bli kvar i den lokala om-

givningen. Om kvarvarande psykiska avtryck är orsaken till den säregna atmosfären, kan det 

förväntas att äldre hus har ”hög” entitetkontinuitet (dvs. det sker många och intensiva upple-

velser på platsen), eftersom det troligtvis har utspelats många traumatiska och/eller känslo-

samma upplevelser på platsen. Även om många hus med entitetkontinuitet förefaller vara 

äldre, finns det även entitetkontinuitet på andra platser, till exempel fartyg, nybyggda hus 

samt platser i skogen där människor vanligtvis inte vistas. Likaså är det även många äldre hus 

som inte har entitetkontinuitet. 

Enligt Jung underlättar ett förändrat medvetande för entitetupplevelser vilket i 

höjer percipientens extra sensoriska perception (eller känslighet). Den förhöjda känsligheten 

underlättar för fler och/eller starkare upplevelser och skapar en upplevelsespiral (som leder till 

fler och starkare upplevelser). Upplevelser kan enligt det här synsättet generera nya upplevel-

ser och underlätta för att nya upplevelser ska ske. Det ger slutledning att på platser där många 

olika personer vistas och har upplevelser (t.ex. hotell, allmänna byggnader eller äldre hus), får 

en ”högre grad” av entitetkontinuitet. Det vill säga, det sker fler och starkare upplevelser där 

än på platser med ”låg grad” av entitetkontinuitet, där det oftast inte vistas människor eller har 

vistats människor som kan generera nya upplevelser. Besökares eventuella upplevelser kan 

enligt det här synsättet förstärka entitetkontinuiteten och generera nya upplevelser, vilket gör 

att graden av entitetkontinuitet kan variera på olika platser. Till exempel kan hus som männi-

skor besöker enbart för att det har entitetkontinuitet, få hög entitetkontinuitet (en sådan plats 

kan vara Borgvattnet, se bild 7 sid. 13). 

 En suggestiv påverkan av platsens kontext och visuella dimension, påverkar hur 

upplevelsen kommer till uttryck. Bland andra Houran har funnit att reflekterande ytor ofta är 

inblandade vid platsrelaterade upplevelser. Reflekterande ytor som speglar och vatten har 

setts som portaler till den andra världen och kan utgöra symboler för den andra världen och 

det omedvetna. Symboler för det omedvetna kan verka som stimuli och underlätta för projice-

ringar av percipientens egna omedvetna. Upplevelsen kan troligtvis stärkas genom yttre 

stimuli i form av bilder, symboler och händelser i den lokala omgivningen som kan relateras 

till percipientens psykiska material. Eftersom det omedvetna ständigt strävar efter att bli 

medvetandegjort, kan troligtvis sublim stimuli i form av symboler på platsen, tillsammans 

med platsens atmosfär, resultera i entitetupplevelser (som kan spåras till percipientens psykis-

ka material). 
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5.2.1.1 Upplevelser på platser med entitetkontinuitet som psykiska manifestatio-

ner 

 

Materialet i arbetet har visat att upplevelser på platser med entitetkontinuitet verkar vara som 

bland annat Price och Jung påpekar – någonting mitt emellan psykiska och fysiska upplevel-

ser. Upplevelserna kan förstås som psykiska manifestationer, projicerade på den lokala 

omgivningen. 

För att upplevelser ska ske på en plats med entitetkontinuitet anser jag att förut-

om någon grad av förändrat medvetandetillstånd, känslighet och grundstimuli, att en eller 

flera av följande faktorer är nödvändiga: förväntan, en tidigare tro på entiteter, symbolik på 

platsen (visuella intryck), kontext. Jag anser det även vara troligt att en reflektion av emotio-

nella komplex kan ske i det omedvetna på platser med entitetkontinuitet vilket kommer till 

uttryck genom entitetupplevelser. 

Material i det omedvetna tillsammans med en viss känslighet för entitetupple-

velser, kan underlätta för att ”fånga upp” grundstimuli på platsen. Framför allt om grundsti-

muli symboliskt passar in med percipientens psykologiska material. Percipientens psykiska 

material kan enligt det här tankesättet sammansmälta med grundstimuli i den lokala omgiv-

ningen som dubbelexponerad film. Det vill säga, percipientens psykiska material, tillsammans 

med grundstimuli på platsen blir en helhet - en entitetupplevelse, vilken kan förstärkas genom 

visuella intryck och kontexten. Liksom i poltergeistupplevelser borde symboliken i upplevel-

serna stämma överens med percipientens psykiska material. 

Subjektiva upplevelser på platser med entitetkontinuitet anser jag kan förstås 

som den typ av upplevelse som kan ske när en person under en stund koncentrerat betraktar 

till exempel en samling vattendroppar. Vid ett sådant tillfälle kommer personen in i ett 

förändrat medvetandetillstånd och vattendropparna kan upplevas förändras och får en annan 

(många gånger symbolisk) form. Hallucinationsupplevelsen av bilderna/symbolerna har sitt 

ursprung i betraktarens omedvetna och är anpassade till dennes psykiska material. I den 

objektiva verkligheten förändras inte dropparna till de bilder som betraktaren upplever, utan 

är endast en upplevelse av betraktaren. Vattendropparna har ett ursprungligt mönster eller en 

formation, som integrerar med percipientens psykiska material, vilket möjliggör en menings-

full perception (även om symboliken inte tolkas medvetet av percipienten). Upplevelsen kan 

inte ske utan en interaktion mellan percipienten, ett förändrat medvetandetillstånd, percipien-

tens psykiska material och vattendropparnas formation. Förnimmelsen av vattendropparna 

kan liknas med en förnimmelse (eller reflektion) av grundstimuli på en plats med entitetkonti-
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nuitet. Grundstimuli reflekteras i percipientens omedvetna under ett förändrat medvetandetill-

stånd och skapar en personlig upplevelse (av stimuli) i dennes verklighet. 

Att förstå platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser som psykiska 

manifestationer från det omedvetna kan underlätta förståelsen av upplevelserna. Sambandet 

mellan dessa två upplevelser (platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser), är den 

psykiska faktorn; vilket ger ett antagande om att de två upplevelseformerna är både plats och 

personrelaterade. Vid upplevelser på platser med entitetkontinuitet anses hemmet eller platsen 

som percipienten vistas på, vara avgörande för upplevelsens förekomst. Poltergeistupplevelser 

anses vara personrelaterade men är troligtvis även relaterade till hemmet eller till andra 

betydelsefulla platser för agenten. Vid platsrelaterade upplevelser är agenten en person som 

bor eller vistas på platsen och omedvetet aktiverar upplevelsen. Emellertid kan agenten även 

ha upplevelser på andra platser med entitetkontinuitet. Det är möjligt att poltergeistupplevel-

ser inte är någonting annat än en variant av platsrelaterade upplevelser som har ett mer 

objektivt och fysiskt uttryckssätt. Dock finns det ingen forskning om platser med poltergeis-

tupplevelser där det även finns entitetkontinuitet, utan de två upplevelsetyperna skiljs av 

traditionen åt. Jag anser det ändå möjligt att platsrelaterade upplevelser och poltergeistupple-

velser är samma typ av upplevelse, vilket bland annat stöds av Gauld och Cornells forskning, 

vilket har visat att de två upplevelsetyperna är överlappande. Poltergeistupplevelser kan enligt 

mig vara beroende av någon grad av entitetkontinuitet, där till exempel en personlig kris hos 

en person på platsen kan utlösa kraftigare upplevelser i form av poltergeistupplevelser. Det 

vill säga, en plats med entitetkontinuitet kan utgöra grunden för poltergeistupplevelser. 

Människor med undertryckta känslor kan eventuellt påverkas av platser med någon grad av 

entitetkontinuitet. Deras psykiska material kan resultera i att det tillfälligt sker poltergeistupp-

levelser på platsen (vilka dessa personer är agenter till). Det här synsättet kan förklara de fall 

av poltergeistupplevelser där upplevelserna till synes inte ”förföljer” agenten till andra platser. 

 Material i det omedvetna i entitetupplevelser kan enligt Jung komma till uttryck 

genom numinösa upplevelser och förkroppsligade autonoma komplex. Numen, autonoma 

komplex eller andra starka känslor som inte blir medvetandegjorda kan enligt mig eventuellt 

kvarvara på vissa platser och verka som stimuli (grundstimuli) för fler upplevelser. Likt den 

spiritistiska teorin om pseudo hemsökelse, där trauman och problem som blir olösta, anses 

orsaka entitetkontinuitet, eller de animistiska teorierna om platsminnen, där psykiskt starka 

situationer kan kvarvara i den lokala omgivningen. Upplevelser på platser med entitetkontinu-

itet kan upphöra om agenten flyttar eller vistas inte vistas på platsen. Dock är det troligt att 

liknande upplevelser sker för agenten på andra platser med entitetkontinuitet, speciellt om 
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grundstimuli stämmer in med percipientens/agentens psykiska material. Det är möjligt att det 

även gäller vid poltergeistupplevelser. I de fall poltergeistupplevelserna har fortsatt på en 

annan plats (t.ex. vid flytt), kan det enligt mig bero på att agenten är på en annan plats med 

entitetkontinuitet. Andra platser som agenter vid poltergeistupplevelser vistas på kan vidare 

relateras till percipientens omedvetna och/eller undertryckta känslor. Till exempel kan agen-

tens upplevelser inte bara ske i hemmet, utan även i anslutning till jobbet eller skolan. Det vill 

säga, om agenten jobbar på ett kontor och platsen symboliskt är relaterat till det underliggande 

problemet, samt om platsen har entitetkontinuitet i någon grad, sker troligtvis fortsatts polter-

geistupplevelser. Poltergeistupplevelser verkar ha samma psykiska funktion som numen och 

autonoma komplex jag anser det vara mycket troligt att poltergeistupplevelser är just detta – 

numen eller autonoma komplex. Vidare anser jag att så kallade poltergeistupplevelser inte 

enbart behöver vara huvudsakligen objektiva/fysiska (som de vanligtvis beskrivs i litteratu-

ren). Troligtvis kan upplevelserna även komma till uttryck i vad som mer kan liknas vid 

”traditionella” platsrelaterade upplevelser, med fler subjektiva upplevelser. Dock troligtvis 

med en mer personlig prägel på upplevelserna och eventuellt kombinerat med en upplevelse 

att vara förföljd av en entitet. 

 

Då det enligt min uppfattning är möjligt att platsrelaterade upplevelser och poltergeistupple-

velser är grundade på samma faktorer, är det troligt att det kan finnas två kategorier av 

upplevelser på platser med entitetkontinuitet: 

 

1. Upplevelser utlösta av grundstimuli på platsen, vilket bland annat kan förstås som 

kvarvarande psykiska avtryck. Upplevelsen kan ses som en projektion av det omed-

vetna baserat på grundstimulis förutsättningar. Återigen hänvisar jag till Tyrrells un-

dersökning som visade att upplevelser av samma stimuli resulterar i personliga upple-

velser. Denna typ av upplevelse benämner jag för primär upplevelse. 

 

2. Upplevelser utlösta av grundstimuli och är direkt relaterade till agentens omedvetna. 

Det vill säga, upplevelsen är omedvetet producerad av agenten. Till denna kategori 

kan poltergeistupplevelser samt Jungs teorier om numen och autonoma komplex pla-

ceras. Denna typ av upplevelser benämner jag som sekundära upplevelser., 
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De två kategorierna är integrerade och det är svårt att skilja dem åt då det finns för lite forsk-

ning om ämnet. Det är dock möjligt att det rör sig om samma faktorer och att de två upplevel-

setyperna inte är separerade, utan kombinerar och kompletterar varandra. 

 

5.3 Slutsats 

 

Det analyserade materialet har visat att upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan 

komma till uttryck på varierande sätt. Subjektiva upplevelser kan ses som en form av halluci-

nationer och är vanligare än objektiva upplevelser. Medan subjektiva upplevelser troligtvis 

endast kan upplevas av människor av en speciell personlighetstyp (känsliga), kan objektiva 

upplevelser upplevas av samtliga närvarande på platsen. Många gånger är en tro på entiteter 

baserade på egna upplevelser. Tron på entiteter underlättar i sin tur för upplevelser. 

Upplevelsetraditionen, upplevelsen av en närhet till den andra världen och tron 

på andar relaterade till dessa platser, gör att entitetkontinuitet kan förstås som en typ av 

animism. Reningsritualer som till exempel exorcism kan resultera i att entitetkontinuitet 

tillfälligt upphör helt eller mildras. Även att medvetandegöra underliggande psykiskt material 

som överensstämmer symboliskt med upplevelserna kan resultera i att upplevelserna upphör 

eller avtar. Dock är det troligt att upplevelser återkommer på platsen om en ny agent eller 

percipient med ett psykiskt material som överensstämmer med grundstimuli vistas på platsen. 

Emellertid är det oklart i vilken utsträckning upplevelserna återkommer. 

Animistiska teorier har hög trovärdighet, främst på grund av den noggrant utför-

da forskningen. De spiritistiska teoriernas validitet kan ifrågasättas då det förutsätter att 

själen/personligheten överlever den fysiska döden, vilket är svårt att bevisa. Emellertid kan 

inte heller motsatsen bevisas, det vill säga, att någon del av själen/personligheten faktiskt 

överlever. Om dessa teorier kan utgöra bevis för själens eller personlighetens överlevnad efter 

den fysiska döden och användas för att förstå naturen av entitetupplevelser, är tveksamt. Dock 

är teorierna intressanta ur ett hermeneutiskt perspektiv. 

Även om den jungianska forskningen avstannat efter Jaffés arbete och Jungs te-

orier inte har prövats vidare, kan jungianska teorier, då de på flera plan överensstämmer med 

animistiska teorier, användas i forskning om platsrelaterade transcendenta upplevelser. 

Jungianska teorier har vidare använts inom religionspsykologi för att förstå religiösa upple-

velser, till vilket dessa upplevelser tillhör. Teorier om platsminnen är svåra att bedöma då de 

olika upplevelseformerna både talar för och emot platsminnen. Emellertid finner jag det 

troligt att det finns någonting som kan uppfattas på vissa platser i ett förändrat medvetande-
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tillstånd. Jung nämner likaså att ”någonting” eventuellt kan kvarvara i den lokala omgivning-

en, vilket kan tolkas som kvarvarande psykisk energi, som känsliga personer omedvetet kan 

uppfatta, vilket jag anser vara troligt. Teorier om platsminnen kan ge större förståelse för 

spiritistiska teorier, då en omedveten avläsning av eventuell kvarvarande psykisk energi 

troligtvis kan uppfattas som avlidna människors andar. 

Platser med entitetkontinuitet har en säregen atmosfär eller ”känsla” som kan beskrivas som 

grundstimuli och vidare kan förstås som atmosfären i inbedda kyrkor eller platser med mana. 

Upplevelser av grundstimuli eller kvarvarande psykiska energier kan troligtvis medvetet eller 

omedvetet uppfattas genom extra sensorisk perception. Det är även troligt att grundstimuli är 

psykiskt starka situationer, numen eller autonoma komplex som inte har blivit medvetande-

gjorda och därför är kvar latent som ”psykisk energi” på platsen - tills det aktiveras av någon 

med liknande psykologiska material (vilken blir agent). Grundstimuli (som kan upplevas som 

en känsla av en annan värld eller en annan dimension) kan väcka upp känslor och emotionella 

komplex hos personer som vistas på platsen. 

Grundstimuli kan från detta perspektiv förstås som en psykologisk förutsättning 

eller en psykisk spegel som reflekterar percipienternas psykiska material. Det reflekterade 

psykologiska materialet som överensstämmer med grundstimulis karaktär, kan leda till 

psykiska manifestationer i form av entitetupplevelser. Poltergeistupplevelser verkar vara 

samma typ av upplevelser som platsrelaterade upplevelser, men mer utåtagerande. Det är 

troligt att yngre personer överlag har fler entitetupplevelser (liksom i poltergeistupplevelser). 

Upplevelser av grundstimuli och manifesterat psykiskt material verkar integrera 

och komplettera varandra och kan benämnas som primära (grundstimuli) och sekundära 

(manifesterat psykiskt material) upplevelser. Teorin om grundstimuli kan eventuellt förklara 

olika grader av entitetkontinuitet, då det förutsätter att upplevelser på en plats genererar nya 

upplevelser. Kultur, kontext och visuella intryck färgar de personligt inriktade upplevelserna 

och kan verka som sublimt stimuli. Emellertid är inte nämnda faktorer en förutsättning för att 

upplevelser ska ske. 

 

Resultatet från analysen av materialet om entitetkontinuitet kan ur ett religionspsykologiskt 

perspektiv sammanfattas genom följande punkter: 

 

• Upplevelserna är varierande och kan vara både subjektiva och objektiva. 

• Entitetkontinuitet är en typ av animism. 
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• Upplevelserna kan tillfälligt avta eller upphöra genom reningsritualer eller genom att 

agenten medvetandegör det verksamma psykologiska elementet i upplevelsen. 

• Animistiska teorier är vetenskapligt giltiga enligt kvantitativa forskningsmetoder, me-

dan de spiritistiska teorierna är mer vetenskapligt tveksamma, men kan förstås utifrån 

hermeneutisk forskningstradition. 

• Platsrelaterade upplevelser verkar vara likvärdiga med poltergeistupplevelser. 

• Upplevelserna är påverkade av kultur, kontext och visuella intryck, men är inte orsa-

kade av detta. 

• Även om alla människor potentiellt kan ha upplevelser på platser med entitetkontinui-

tet, verkar en speciell personlighetstyp (känsliga) och ett förändrat medvetandetill-

stånd vara nödvändigt för att upplevelser ska ske. Emellertid kan alla människor ha 

objektiva upplevelser. 

• En agent på platsen kan vara utlösande för vissa upplevelser. 

• Upplevelserna är tillsynes relaterade till agentens och/eller percipientens omedvetna 

eller delvis omedvetna psykiska material. 

• Upplevelserna kan förstås som psykiska manifestationer. 

• Entitetkontinuitet kan relateras till Jungiansk psykologi och förstås som psykiska ma-

nifestationer, däribland numen och autonoma komplex. 

• Jungs teorier om kvarvarande psykiska energier kan likställas med teorier om plats-

minnen. 

• Kvarvarande psykiska energier eller platsminnen kan förstås som en plats atmosfär 

eller känsla, vilket är den första upplevelsen på platsen och som färgar kommande 

upplevelser. Jag har valt att benämna detta för grundstimuli. 

• Grundstimuli kan ses som en psykisk spegel som påverkar känsliga människor på plat-

sen vars psykiska material är av samma karaktär som grundstimuli. Det psykiska ma-

terialet reflekteras i grundstimuli och kan resultera i upplevelser. 

• Det är troligt att det finns två typer av platsrelaterade entitetupplevelser, sekundära och 

primära upplevelser, vilka kombinerar och kompletterar varandra. 

• Platsrelaterade upplevelser kan eventuellt generera fler upplevelser på platsen. 

 

Upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan tolkas som en alternativ verklighet – skapad 

av det omedvetna, men upplevd av det medvetna. 
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5.3.1 Framtida forskning 

 

Framtida religionsvetenskaplig forskning inom entitetkontinuitet bör vara omfattande, då 

ämnet är relativt outforskat. Forskning kan ske inom både religionshistoriskt och religions-

psykologiskt paradigm. Forskningen kan till exempel inriktas på djupintervjuer av personer i 

olika åldrar som har haft återkommande upplevelser på platser med entitetkontinuitet, men 

även om objekt (t.ex. möbler och tavlor) som uppfattas ha entitetkontinuitet. Det kan under-

sökas om det i intervjuer förekommer att upplevelser på platser med entitetkontinuitet är 

manifestationer av det omedvetna samt percipienternas roll i upplevelserna. Framtida forsk-

ning kan även fokusera på likheter och skillnader i upplevelser på platser med entitetkontinui-

tet och mer traditionella religiösa platsrelaterade upplevelser (t.ex. relaterade till inbedda 

rum). 

 En annan intressant forskning är att undersöka huruvida känsliga personer från 

en västerländsk kultur har ”typiska västerländska” upplevelser (om det existerar sådana) på 

platser i en annan kulturell kontext (t.ex. Japan); samt hur deltagarnas upplevelser påverkas av 

den kulturella kontexten. Även tvärkulturell forskning om hur upplevelserna kommer till 

uttryck i olika kulturer kan bidra med värdefull kunskap. 
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Begrepp och definitioner 
 
Agent Person som anses vara ”källan” till platsrelaterade upplevelser. 

 

Antropomorf Människoliknande. 

 

Apparition Gestalt. 

 

Arketyper Universella nedärvda bilder och symboler som återfinns i det 

kollektiva omedvetna och utgör symboliskt material för männi-

skans psykiska utveckling. Arketyper förekommer bland annat i 

drömmar, myter och konst. Arketyperna är: Självet, persona, 

animus/anima, skuggan, modern, den gamle vise man-

nen/kvinnan och barnet (Jung). 

  

 

Det kollektiva omedvetna Den inre kärnan i det omedvetna där möjligheter till arketyper 

finns, och där tid och rum är relativa (Jung). 

 

Entitet Andar eller väsen som inte kan relateras direkt till en religion, 

utan mer till folktro. 

 

Entitetkontinuitet  Begrepp för att beskriva en upplevelsetradition av transcendenta 

upplevelser på en bestämd plats. 

 

Extra sensorisk perception (ESP) Utomsinnlig varseblivning. 

 

Individuation En process som sker för att förverkliga den individuella 

personligheten (Jung). 

 

Komplex Bortträngda föreställningar eller förhoppningar. Komplex 

uppstår när en människa vid upprepade tillfällen gör liknande 

positiva eller negativa erfarenheter och hamnar i en konflikt om 

hur hon bör anpassa sig till en viss situation (Jung). 

 

Känsliga Personer som anses och/eller anser sig vara mottagliga för 

paranormala upplevelser. 

 

Levitation  Något eller någon som lyfts upp i luften utan en till synes 

 naturlig förklaring. 
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Numen En ofta objektiv upplevelse av en emotionell ”laddning” som 

kan överföras till medvetandet när en arketypisk bild eller situa-

tion inträffar (Jung). 

 

Objektiva upplevelser  ”Yttre” eller fysiska entitetupplevelser, vilka kan 

   registreras med teknisk utrustning. 

 

Percipienter   Personer som har entitetupplevelser. 

 

Platsminnen Olika teorier om att starkt psykiska händelser eller känslor kan 

lämna kvarvarande intryck på platser, vilka sedan kan upplevas 

av känsliga personer. Bland annat i form av entitetupplevelser. 

 

Poltergeist Objektiva upplevelser som enligt traditionen är centrerad runt 

en person. 

 

Projektion Material i det omedvetna som blir projicerat eller förlagt på 

omgivningen (Jung). 

 

PSI Sammanfattande benämning för parapsykologiska upplevelser 

som t.ex. telepati, psykokinesi och psykometri. 

 

Psykokinesi    Förmågan att påverka materia med sinnet. 

 

Psykometri Medveten eller omedveten ”avläsning” av föremåls/platsers 

tidigare ägare/inneboende eller tidigare händelser på platser, 

som sker utan att använda de fem sinnena. 

 

Sublim stimuli Stimuli som inte uppfattas av det medvetna. 

 

Subjektiva upplevelser ”Inre” entitetupplevelser som kan relateras till en viss typ av 

hallucinationer. 

 

Transliminality  Ett tillstånd eller personlighetstyp, där en person anses ha en 

tendens att glida in och ut ur olika medvetandetillstånd. 

 

Transcendent funktion En religiös funktion som verkar för att förena motsatserna i 

psyket (Jung). 
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Abstract


“Entity continuity” refers to recurrent transcendent experiences related to certain places (“hauntings”). The experiences are often interpreted to be due to discarnate spirits or folklore entities. Although the entity continuity experience can be regarded as religious experience, they have yet to be fully explored in religion of science. The purpose of this paper was to describe entity continuity experiences and map out the scientific discussion in order to provide a psychology of religion that provides an understanding of the phenomena. For this purpose a literature study of theories of jungian psychology, parapsychology, and described experiences was undertaken. The material was thereafter analyzed comparatively. The results show that entity continuity experiences can be understood as a form of animism and that the experiences are colored by culture, context, and visual impression. The material also shows that experiences at locations that have played host to entity continuity and poltergeist experiences are equivalent. An altered state of consciousness, a special type of personality, and distinctive environmental stimuli, the atmosphere or “feeling”, is necessary for the occurrence of these experiences. The “percipients” and/or “agents” psychic material is reflected in the atmosphere and becomes expressed as psychic manifestations in the form of entity experiences.
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1. Introduktion


Upplevelser av spöken och väsen uppfattas många gånger vara ”icke-legitima” religiösa upplevelser, i jämförelse med traditionella religiösa upplevelser (dvs. transcendenta upplevelser relaterade till en etablerad religion eller trosuppfattning). Den akademiska skepticismen har resulterat i att upplevelser av spöken och väsen inte har undersökts närmare.
 Parapsykologen Andrew Mackenzie skrev ”vårt tänkande är inställt på vissa banor som vi vill tro stämmer med den fysiska världens verkliga natur, och därför ryggar vi ofta tillbaka för skildringar av upplevelser som tyder på att världen i själva verket är mycket mer komplicerad än vi har förstått eller kunnat föreställa oss”.
 Den som har upplevelser av avlidnas andar eller väsen, betraktar ofta upplevelsen som betydelsefull och har en personlig förståelse och tolkning kring händelsen. Det är till synes inte ovanligt att percipienten (den som har upplevelsen) får en ny syn på livet och en ny tro på det hinsides livet och andra världar än den fysiska.
 Jag har valt att benämna dessa upplevelser för entitetupplevelser. Begreppet entitet har här betydelsen ”okänt väsen” och utgör ett samlingsnamn för ”väsen” eller ”andar”.



Entitetupplevelser är upplevelser av avlidna människor (och djur) eller andra antropomorfiska väsen relaterade till folktron eller den kulturella/lokala religiösa uppfattningen. De som har upplevelserna är nödvändigtvis inte religiösa eller tror på entiteter. Emellertid resulterar upplevelserna ofta i en tro på entiteter, vilket underlättar för att framtida upplevelser ska ske.
 Många gånger är upplevelserna förknippade till specifika byggnader eller platser i naturen (i folkligt tal vanligtvis benämnda som ”hemsökta hus”/”hemsökta platser”). Upplevelserna sker spontant och kan pågå under en lång tidsperiod med olika percipienter. Det återkommande fenomenet skapar en upplevelsekontinuitet - en entitetkontinuitet
 med platsrelaterade upplevelser. Upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan vara subjektiva (inre) eller objektiva (yttre) och är färgade av den kulturella kontexten.


Ämnet är tidigare behandlat inom parapsykologi och delvis inom jungiansk psykologi. Dessa två paradigm tillsammans med en presentation av fenomenet entitetkontinuitet, har utgjort underlag för arbetet.


1.1 Syfte och frågeställningar


Syftet med uppsatsen är att beskriva fenomenet entitetkontinuitet samt kartlägga den vetenskapliga diskussionen för att få en religionspsykologisk förståelse av fenomenet. Följande frågeställningar har varit mall för utformningen av arbetet:


· Hur kommer platsrelaterade upplevelser till uttryck?


· Vilka vetenskapliga perspektiv och teorier läggs på fenomenet entitetkontinuitet?


· Vilken vetenskaplig giltighet har teorierna?


· Hur kan entitetkontinuitet förstås ur ett religionspsykologiskt perspektiv?


1.2 Tidigare forskning


Den parapsykologiska forskningen om entitetupplevelser började med grundandet av Society for Psychical Research (SPR) år 1882 i England. De drivande forskarna i Society for Psychical Research var bland andra filosofen Henry Sidgwick (1838-1900), fysikern William Barrett (1844-1925) och teosofen Fredrick Myers (1843-1901). Gruppen var kritisk till den växande spiritualismen och ville använda sig av vetenskapliga forskningsmetoder för att studera fenomenet. Utgångspunkten var att upplevelserna inte var övernaturliga fenomen, utan var producerade av människan själv.
 Ett förändrat medvetandetillstånd tillsammans med en särskild personlighet eller känslighet, ansågs vara orsaka upplevelserna.



Idag kan den parapsykologiska forskningen om entitetkontinuitet delas in i animistiskt och spiritistiskt paradigm. En tidig animistisk hypotes är att upplevelser på platser med entitetkontinuitet är ett resultat av platsminnen. Myers ansåg det möjligt att en kraft eller ett inflytande av en avliden person kunde skapa en skenbild, liknande en rest eller kraft som personen gav upphov till när hon levde.
 Parapsykologen Eleanor Sidgwick (1845-1936) menade att platser eventuellt kunde bevara minnen eller psykiska intryck av händelser och känslor av människor som tidigare hade bott eller vistats på platsen.
 Sidgwicks teori utvecklades senare av bland andra psykologen och parapsykologen William G. Roll. Roll utförde ett stort antal undersökningar om poltergeistupplevelser och entitetkontinuitet. Roll lade fram en teori om att det existerade ett psi-fält, vilket fanns som ett naturligt inslag i naturen. Psi-fältet ansågs kunna lagra eller fånga upp känslor och ”psykisk energi”. De lagrade eller uppfångade känslorna kunde uppfattas av känsliga personer genom extra sensorisk perception (ESP).



Det spiritistiska paradigmet är baserat på en traditionell spiritistisk föreställning om själens eller personlighetens överlevnad. En influens till spiritistiska teorier var Emanuel Swedenborg (1688-1772) med boken Regnum Animale.
 Swedenborg hade flera upplevelser av entiteter som han menade kom från en annan värld än den fysiska. I den andra världen (av Swedenborg benämnd som den spirituella världen) upplevde Swedenborg entiteter och de olika stadier och världar som människor vistades i efter döden.


Att anden har puls och andning lika som en man som lever i en kropp i den här världen, kan inte bli bevisat, bortsett från andar och änglar, när det är tillåtet att tala med dem. Detta privilegium har blivit tilldelat mig.


Baserat på de egna upplevelserna och influerad av sin kristna bakgrund utvecklade Swedenborg teorier om människans själ, andar och det hinsides livet. Den spirituella världen beskrevs ha atmosfär, vatten och jord, liksom den fysiska världen. I spiritualistiska grupper ansågs Swedenborg vara en profet, med uppgift att sprida läran om det hinsides livet.



Trots fokuseringen på själens eller personlighetens överlevnad menar även spiritistiska forskare att vissa upplevelser kan vara en manifestation av en persons psykiska material. Detta benämns av parapsykologen Hazel Denning som pseudo-hemsökelse (pseudo haunting).



Carl Gustaf Jungs (1875-1961) teorier om entitetupplevelser och entitetkontinuitet är influerade av den animistiska parapsykologin och efter analys av egna upplevelser. Jung poängterade att upplevelser på platser med entitetkontinuitet är ett inre och yttre fenomen som främst kan upplevas av människor med bra intuition och extra sensorisk perception. Upplevelserna menades ske genom en förnimmelse av tidigare händelser som bevarats på en plats i form av ”psykiska avtryck”. En del platsrelaterade upplevelser ansågs även vara ett resultat av psykologiska funktioner som numen och autonoma komplex. Entitetupplevelser kunde enligt Jung och hans medarbetare Aniela Jaffé (1903-1991), tolkas symboliskt och relateras till percipientens psykiska material.



Den parapsykologiska forskningen har utvecklats långsamt. Till stor del har den långsamma utvecklingen berott på det är svårt att undersöka spontana platsrelaterade upplevelser med ortodoxa vetenskapliga metoder. En annan anledning är att den allmänna skepticismen för fenomenet försvårar för forskning. Trots det har det animistiska paradigmet lagt fram ett flertal moderna teorier; däribland sambandet mellan magnetism och entitetkontinuitet samt att platsens visuella intryck och kontexten påverkar upplevelserna. Skepticismen mot parapsykologi och fenomenet i sig, har resulterat i att undersökningarna är mycket noggrant genomförda, för att få erkännande i den akademiska världen. De spiritistiska teorierna har inte utvecklats nämnvärt. Dock har teorier av Denning om pseudo hemsökelse utvecklat den spiritistiska forskningen, då den är mer öppen för möjligheten att entitetkontinuitet även kan vara grundade på psykologiska faktorer. Jungs teorier om platsrelaterade upplevelser har inte analyserats, prövats eller utvecklats vidare sedan Jaffés bok An Archetypal Approach to Death Dreams and Ghosts (1958).


1.3 Metod och materialinsamling


Entitetkontinuitet kan bland annat undersökas genom att analysera tidigare nedtecknade upplevelser, intervjuer eller genom fältstudier på platser med entitetkontinuitet. Jag har valt att göra en litteraturstudie i ämnet av befintliga teorier för att kartlägga den vetenskapliga diskussionen. Även nedtecknade upplevelser har används för att få en större förståelse av fenomenet. Materialet har därefter analyserats komparativt.


Sökningen i databaser baserades på frågeställningar i litteraturen och utifrån syftet med uppsatsen. Databaserna varierade, men scholar.google.se var utgångspunkten för att finna litteratur. Sökorden som användes var följande: haunting, ghost, survival theory, religious experience, experience, old hag, night terror, poltergeist, spirit, house, nature, parapsychology, altered state of consciousness, ASC, psi, ESP, extra sensory perception, C. G. Jung, A. Jaffé, Jungian psychology. Samtliga sökord användes även på svenska för att hitta nordisk litteratur, emellertid var detta näst intill omöjligt att finna. Litteraturen valdes också ut genom rekommendationer från vetenskapliga parapsykologiska sidor på Internet. Även litteraturlistor från parapsykologisk litteratur om ämnet användes för att finna artiklar och böcker. Slutligen har föreläsningar och litteratur från C-kursen Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi (Lund, Ht. 2008) använts.


Foton som har använts i uppsatsen för att illustrera exempel på upplevelserna, har funnits genom Internetsidan www.images.google.se. Följande sökord har använts: skogsrå, huldra, vättar, småfolk, poltergeist, Bruna damen av Raynham, The Enfield poltergeist, Dr. Baraduc, spirit, spiritis, Gespensterwald, Borley Rectory, Hessdalen, alien, UFO. Ett fåtal bilder är hämtade från litteraturen samt från privat fotoarkiv.



Upplevelserna som har använts för att beskriva entitetkontinuitet är bland annat hämtade från spiritistiskt influerade forum (www.spokwebben.se samt www.spokportalen.se), där medlemmar skriver om sina entitetupplevelser. Upplevelserna är valda utifrån detaljrikedom och mångfald av typiska platsrelaterade entitetupplevelser. Upplevelserna var i dessa fall inte möjliga kontrollera källkritiskt. Internetforumen och ett fåtal skildringar i tidskrifter, hittades genom sökmotorn www.google.com, med följande sökord: upplevelse, spöke, hemsökelse, poltergeist, spökupplevelse, spökhus, väsen. En upplevelse som återges är från en intervju med en percipient (person som har haft entitetupplevelse). I detta fall har percipienten själva tagit kontakt med mig när denne fått vetskap om mitt ämnesval. Samtliga medverkanden är anonyma.



I parapsykologisk litteratur om entitetkontinuitet används stundom begreppen objektiva och subjektiva upplevelser (se kapitel 2).
 Jag har efter litteraturstudier om entitetkontinuitet samt tidigare arbete och observationer, ytterligare utvecklat begreppen för att lättare placera de olika upplevelseformerna i kategorier.
 Jag har även i det tidigare arbetet Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv, utformat en kategoriindelning för hur upplevelserna kan relateras till percipientens psykiska material. Nämnda kategorier är benämnda som primära och sekundära upplevelser (se kapitel 3. 1. 3).


1.3.1 Problem och avgränsning


Som ett resultat av att det saknas tidigare religionsvetenskaplig forskning om entitetkontinuitet, har främst parapsykologiska teorier verkat som underlag för arbetet. Teorier i tidigare forskning är baserade på upplevelser i byggnader eller andra platser som direkt kan relateras till människor, samt upplevelser av percipienter som tolkas avlidnas andar. Det tidigare selektiva undersökningsförfarandet har begränsat förståelsen av fenomenet eftersom upplevelser även sker på platser i naturen och på platser som inte har ett direkt samband med människor.


Teorierna som presenteras i uppsatsen kan relateras till religionsvetenskap och jungiansk psykologi. De utvalda teorierna har inte uteslutit psi
 då Jungs teorier om entiteter och entitetkontinuitet inkluderar en möjlig förekomst av psi. Parapsykologiska teorier om lokala magnetiska förändringar i relation till entitetkontinuitet är intressanta, men har här uteslutits. Avgränsningen i denna uppsats har även resulterat i att andra upplevelser som kan relateras till entitetkontinuitet (t.ex. ut ur kroppen upplevelser, krisapparitioner, besatthet och stigmata) har uteslutits eller fått begränsat utrymme. Emellertid är poltergeistupplevelser inkluderade eftersom denna typ av upplevelse har ett tydligt samband med platsrelaterade upplevelser.


2. Entitetkontinuitet som fenomen


Entitetkontinuitet är ett universellt fenomen som har förekommit i alla tider. Upplevelserna kan många gånger relateras till olika myter och legender.
 Hur upplevelserna kommer till uttryck och tolkas är vanligtvis baserade på kulturens föreställning om entiteter samt de platser som entiteter anses vistas på.
 Entitetkontinuitet reduceras ofta till begreppen spökhus eller hemsökt plats/hus och upplevelserna främst anses vara orsakade av avlidna människors andar (och/eller djur). En berättelsetradition om avlidna människor eller tragiska öden relaterade till en plats, är i vissa fall underlaget för upplevelserna. Trots att det inte alltid förekommer en berättelsetradition, tolkar ändå percipienten många gånger upplevelserna avlidna människors andar.

Upplevelser förekommer också på platser som inte direkt förknippas med avlidna människor, utan med andra antropomorfa entiteter som folktroväsen (t.ex. vättar/småfolk eller skogsrå). Folktroväsen har förutom mänskliga drag, även ett yttre som kan relateras till omgivningen. Till exempel beskrivs skogsrået ha en människas utseende med element från naturen - i form av en rävsvans och/eller en rygg som liknar en ihålig stubbe. Platser med entitetkontinuitet i naturen återfinns nu för tiden främst i ickesekulariserade samhällen eller på landsbygden, vilket kan bero på den urbana livsstilen. Platserna har många gånger ett ordinärt utseende och kan vara i anslutning till gravfält, träd, vårdträd, stenar, grottor, lundar eller områden i skogar. Även vid källor, brunnar och tjärnar kan entitetkontinuitet förekomma. Dessa vatten har i många kulturer ansetts vara ett fönster eller en portal till ”den andra världen” och människans spegelbild i vattnet kunde uppfattas vara själen.
 Ett exempel på entitetkontinuitet som i modern tid kan relateras till folktroväsen, är i västvärlden upplevelser av UFO och aliens (utomjordingar). Dessa kan ses som en modern variant av de tidigare vanliga upplevelserna av naturväsen eller småfolk/vättar. Troligtvis är industrialiseringen och den teknologiska tidsåldern upphovet till förändringarna i upplevelsernas karaktär (dvs. från naturväsen till aliens).
 En plats för återkommande upplevelser av UFO och aliens, är Hessdalen i Norge där upplevelser har rapporterats i ungefär trettio år. En plats där återkommande UFO upplevelser sker benämns ofta som fönster eller UFO-fönster.




   

Överst: T.v. Bild 1. Skogsrå., T. h. Bild 2. Vättar/småfolk. Illustration: John Bauer. Nederst: T. v. Bild 3., Bild föreställande den vanligaste uppfattningen om hur en alien kan se ut., T. h. Bild 4. Ljusfenomen i Hessdalen, Norge (1981), som ansågs vara orsakade av UFO.


Upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan delas upp i subjektiva (inre) och objektiva (yttre) upplevelser. Trots uppdelningen är det inte ovanligt med ”kombinationsupplevelser”, då subjektiva och objektiva upplevelser tillsammans bildar en helhetsupplevelse. Objektiva upplevelser är mer fysiska (fysisk påverkan av föremål och objektiva ljud) och kan uppfattas av samtliga närvarande på platsen. Objektiva företeelser kan även ske på platser med entitetkontinuitet, när ingen är närvarande. Detta kan märkas genom förflyttade föremål eller med övervakningskameror i låsta rum eller platser där ingen vistas.
 Intervaller av upplevelser på platser med entitetkontinuitet har funnits vara kortare eller längre (från ett par dagar till veckor eller månader) där upplevelserna gradvis blir svagare. Upplevelserna kan pågå i ett par sekunder till över trettio minuter (en längre tid är dock ovanligt).


 



Överst: Foton av två mycket olika platser med entitetkontinuitet. T.v. Bild 5. Borley prästgård i England. Borley prästgård är den mest undersökta platsen med entitetkontinuitet, då huset under flera år undersöktes av parapsykologen Harry Price., T.h. Bild 6. Skogen Gespensterwald i Tyskland. Nedan: Bild 7. Borgvattnet prästgård i Jämtland., Sveriges kanske mest kända byggnad med entitetkontinuitet. Prästgården fungerar nu som ett välbesökt vandrarhem för människor som vill övernatta i ett hus med entitetkontinuitet.


Ett stort antal upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan enligt parapsykologen Peter A. McCue relateras till en eller flera personer som vistas på platserna. Upplevelserna kan även följa efter en person eller familj från en plats till en annan, liknande poltergeistupplevelser (se kap. 2. 3.).
 Matematikern och parapsykologen George Nugent Merle Tyrrell (1879–1952) undersökte apparitionsupplevelser (upplevelser av gestalter) på platser med entitetkontinuitet. Tyrrell fann att de flesta upplevelser skedde spontant och stereotypt, och verkade agera efter ett till synes intelligent autonomt medvetande. Ett exempel, är att speciella dörrar blir låsta/upplåsta, apparitioner beskrivs vika undan för hinder eller går genom dörröppningar i stället för genom väggar. Emellertid upplevs apparitioner även gå genom väggar. Upplevelserna beskrivs främst ske på kvällen eller natten, men inträffar även vid andra tider på dygnet.


2.1 Subjektiva upplevelser


Subjektiva upplevelser är den vanligaste typen av upplevelser. Upplevelserna varierar i intensitet och styrka och kan komma till uttryck genom apparitioner (gestalter), förnimmelse av närvaro, fysisk förnimmelse (t.ex. beröring) och hörselförnimmelser. Det är inte ovanligt att upplevelserna misstolkas som objektiva, det vill säga uppleves vara en yttre företeelse när det egentligen är en inre, subjektiv upplevelse. Subjektiva upplevelser klassas som ”sanna” eller ”trovärdiga” hallucinationer. Tyrrell fann att apparitionsupplevelser skilde sig från de hallucinationer som en psykiskt obalanserad person kan uppleva, vilket han baserade på nedanstående faktorer:


· Percipienterna är friska, det vill säga att upplevelserna inte är ett symtom på en fysisk eller psykisk sjukdom.


· Percipienterna brukar inte ha hallucinationer vid anda tillfällen.


· Trots att upplevelserna är subjektiva kan flera personer samtidigt ha upplevelser, emellertid är det inte ovanligt att de har olika beskrivningar av upplevelsen. Till exempel, vid en apparition kan percipienterna uppleva olika klädnader på apparitionen. Detta tyder på att upplevelsen är ett personligt inre fenomen, påverkat av yttre faktorer.


· Upplevelserna stämmer många gånger överens med andra percipienters tidigare upplevelser på platsen, även om detaljerna kan variera.

· Upplevelserna kan i vissa fall överensstämma med historiskt kontrollerade personer eller händelser som kan kopplas till platsen.


Parapsykologen och teologen William James (1842-1910) ansåg att hallucinationer är mentala bilder som felaktigt projiceras utåt och är något mer än en mental bild. Hallucinationer menade James vara ett resultat av ett förändrat medvetandetillstånd: ”… en sinnesoknuten form av medvetandet, en sinnesförnimmelse lika sann och riktig som om det uppfattade föremålet verkligen finns. Det råkar bara vara så att det inte finns till”.


2.1.1 Förnimmelse av närvaro


En av de vanligaste subjektiva upplevelserna är förnimmelse av närvaro. Förnimmelse av närvaro kan beskrivas som en oförklarlig obehagskänsla, en annorlunda atmosfär eller en osynlig närvaro av entiteter eller av en annan värld (än den fysiska). Närvarokänslan eller atmosfären är många gånger den första upplevelsen på en plats med entitetkontinuitet.
 Det är vanligt att människor som kommer till en plats med entitetkontinuitet känner att platsen har en speciell atmosfär, som inte uppleves på platser som inte har entitetkontinuitet.


… jag kände redan tidigt att jag inte var helt trygg i huset, men framförallt i mitt rum. Det började med en obehaglig övervakande känsla från två hörn och dörrposten i rummet … … närvaron i mitt rum som jag kände kom från en kvinna … Nu bor vi i ett liknande fast större hus där det också spökar. En man har hängt sig här tidigare och vissa tider på dygnet kan man känna närvaron av något som lider, kalla vindar i trappen som går rakt genom kroppen, steg på övervåningen där jag och mina syskon sover, steg på vinden och en stark obehaglig känsla av en kvinna som inte vill väl (dock kommer hon bara i perioder).


2.1.2 Hörselförnimmelser


Hörselförnimmelser är den vanligaste typen av upplevelser efter förnimmelse av närvaro. De kan komma till uttryck genom bland annat talande röster, rop, skrapanden, bankanden eller musik.


Vid samma tid hade jag även börjat höra röster och steg utanför mitt rum och uppe på vinden i mitt rum och i vardagsrummet. Bara det att det fanns inget golv på vinden i vardagsrummet, bara ovanför mitt rum, så hur kunde jag höra steg?


Ibland när vi går och lägger oss på natten kan vi höra att det är någon som står och nynnar i köket och ibland kan vi även höra kraftiga dunsar i garderoben mitt i nätterna.


2.1.3 Luktförnimmelser


Även luktförnimmelser är relativt vanlig på platser med entitetkontinuitet. Lukterna beskrivs många gånger som starka odörer, men kan även vara angenäma lukter (t.ex. en stark doft av blommor eller parfym).


… Jag var i badrummet och skulle föna håret när det plötsligt började lukta piptobak.


… ibland får jag en andedräkt på mig som är varm och luktar illa och jag känner mig vara bevakad ibland som om någon går precis bakom mig.


2.1.4 Fysiska förnimmelser


Fysiska förnimmelser kan komma till uttryck genom en upplevelse av att bli smekt, vidrörd, nypt eller genom en känsla av värme eller kyla.
 Till fysiska förnimmelser hör även upplevelser av nattliga överfall (även benämnt som nattmara eller nattparalys). Nattliga överfall sker vanligtvis under uppvaknandet eller insomnandet när percipienten är i ett stadium mellan sömn och vaket tillstånd. Vid nattliga överfall upplever sig percipienten vara fasthållen eller nedtryckt av en entitet. Den fysiska känslan är ofta kombinerad med en stark känsla av närvaro.


Jag vaknade av att någon höll mig i fingrarna på höger sida av dubbelsängen … … någon höll mig på axeln på höger sida av sängen igen och jag for upp och tände men där var inget … … vaknade jag av att jag kände hur sängen bakom mig sjönk ner alltså den på höger sida precis bakom mig.


… när jag skulle gå upp för trapporna till sovrummet blev jag knuffad i ryggen så att jag flög framåt i trappan … … senare på kvällen vaknar jag av att jag blev knuffad igen …


… plötsligt vaknade jag av att jag inte kunde röra mig, det var precis som om någon höll i mig …


2.1.5 Apparitioner


Apparitioner kan upplevas som mänskliga gestalter, kompakta skuggor, ljusgestalter, djur (främst katter) och andra väsen (t.ex. folktroväsen, demoner och aliens). Det är inte ovanligt att flera personer samtidigt förnimmer apparitioner.
 Apparitioner beskrivs många gånger som ”solida” eller ”verkliga”. De uppfattas vanligtvis ur ett normalt perspektiv (storlek, vinkel) och kan reflekteras i speglar, skymma eller skymmas av objekt i omgivningen (t.ex. ett bord). De kan upplevas bli gradvis synliga/osynliga samt vara självlysande och beskrivs många gånger försvinna oförklarligt eller plötsligt. De upplevs inte bara visuellt, utan även lukt, hörsel och känsloförnimmelser kan förekomma i samband med apparitionsupplevelser.


Det är inte ovanligt att apparitioner beskrivs ha ett utseende som överensstämmer med platsens kontext, det vill säga, i ett äldre hus kan apparitioner av människor upplevas vara klädda i äldre kläder som passar in i husets kontext.


Förra sommaren satt jag och min man ute på trappen och fikade när jag ser en äldre man bakom min man. Han stod trettio meter ifrån. Jag sa till min man att den äldre mannen bakom honom kanske vill fråga något. När vi tittar dit är han borta. När jag senare på kvällen ska in och hämta min bok så sitter samma gamla man i vår soffa!


… en ung man stod vid fotändan av sängen i det skumma tidiga morgonljuset och såg missnöjd ut. Han såg ut precis som ett foto från femtiotalet, snedbena och någon sorts kostym. Jag blev rädd naturligtvis och stirrade till. Då bleknade han långsamt bort till ingenting.


Det förekommer att personer på platser med entitetkontinuitet upplever sig bli förflyttade bakåt i tiden. I dessa fall är apparitionerna inte bara gestalter, utan även omgivningen uppleves förändrad.


… jag hörde ljud från köket, det lät som en familj. Jag går in och hela rummet är förvandlat till en torparstuga, de ser inte mig och sen efter någon sekund är allt som vanligt igen.


Percipienter kan uppleva att de pratar och interagerar med apparitionerna. I vissa fall är percipienten medveten om att det är en apparition, men det händer även att denne är ovetande om att det är en entitetupplevelse. Ett exempel på en sådan upplevelse fick jag berättad för mig nyligen av en äldre kvinna. När hon var liten flicka flyttade hon med sina föräldrar till ett nytt hus. När hon var ute i trädgården för att upptäcka sin närmaste omgivning såg hon två tvillingflickor i sin egen ålder i grannarnas trädgård. Hon gick över till granngården och lekte med flickorna och de umgicks därefter regelbundet under ett par dagar. När tvillingflickorna en dag inte var i trädgården som de brukade, gick hon upp till grannarnas hus och frågade efter flickorna. Det uppskakade paret i grannhuset berättade att det hade bott två tvillingflickor där som stämde in på beskrivningen (deras barn), men att de hade omkommit ett par år tidigare i en olycka.


Även om många platsrelaterade upplevelser tolkas vara orsakade av avlidna människor har upplevelser även spårats till ännu levande människor. I en lägenhet i London upplevde inneboende apparition av en kvinna samt ljud av en kvinna som grät och jämrade sig. De boende klagade till hyresvärden och beskrev sina upplevelser. Hyresvärden kände igen beskrivningen av kvinnan, vilket stämde överens med en djupt deprimerad kvinna som tidigare bott i lägenheten. Vid tiden för upplevelserna bodde dock kvinnan i Paris och hade kommit ur depressionen.
 Apparitioner kan även upplevas vara ännu levande personer i ett hushåll, men som inte vistas på den plats de percipieras på. En mamma i en familj i England som bodde i ett hus med entitetkontinuitet, upplevde vid ett tillfälle sin äldsta dotter sitta och titta på tv i vardagsrummet tidigt på morgonen. Men när hon gick upp till flickans rum såg hon att dottern låg och sov i sängen.
 Det är svårt att säga hur vanliga apparitionsupplevelser av levande personer eller familjemedlemmar är, men upplevelserna kan relateras till ut ur kroppen upplevelser (se kap. 4. 2.) och krisapparitioner (apparitioner av närstående döende eller i krissituationer).


2.2 Objektiva upplevelser


Objektiva upplevelser är inte lika vanliga som subjektiva upplevelser, men kan till skillnad från subjektiva upplevelser, upplevas av personer som vanligtvis inte är känsliga (för entitetupplevelser). Liksom subjektiva upplevelser varierar upplevelserna i intensitet och stryka. Bland annat kan det förekomma fysisk påverkan av mindre föremål som tillsynes oförklarligt försvinner spårlöst för att sedan hittas på en annan plats, eller möbler flyttas från sin ursprungliga position. Ljud av steg, röster och av saker som går sönder, dörrar som öppnas/stängs eller dörrar som blir upplåsta/låsta samt lampor som tänds och släcks, är andra objektiva upplevelser. Det förekommer också ”flytande ljus” (orber), temperaturförändringar (varma och kalla områden eller vindar) och elektriska störningar.


… en massa konstiga grejer började hända, dörrar som smällde, kranar som sattes på, lampor som var tända och släckta i tid och otid … … saker som bara försvann utan vidare. bl.a. en helt sprillans ny teflonstekpanna som kostade över femhundra kronor, massa andra grejer. Vaknade ibland på natten av att mitt täcke låg långt ute på golvet i sovrummet.


En kväll när jag låg i sängen och läste, så åkte plötsligt dörren upp. För det första så är det väldigt tunga dörrar och för det andra så är det sväng dörrar, så dörren kan inte stå öppen om inte någon eller något håller i dörren. I alla fall så reste jag mig upp och kollade efter. Men det fanns inte en människa eller ett djur i närheten. Efter någon minut så släppte dörren och började svänga.


… byrån hade flyttats till andra sidan rummet, veden i den öppna spisen hade precis tagit eld och gungstolen stod och gungade framför elden …


Objektiva upplevelser kan skiljas ut från subjektiva upplevelser genom att de är registrerbara med teknisk utrustning (t.ex. med kameror, videokameror, bandspelare och termometrar). Validiteten i flertalet registrerade upplevelser är emellertid ofta ifrågasatt. Även om apparitioner framför allt är subjektiva, förekommer apparitioner som har en ihållande karaktär, vilket av parapsykologen Harry Price (1881-1948) benämndes som ”verkliga objekt”. Price menar att upplevelserna varken är helt psykiska eller fysiska, utan någonstans mittemellan.



Foton som anses vara objektiva apparitioner har vid flera tillfällen efter noggrannare inspektion visats ha en ”naturlig förklaring” (t.ex. fel på den tekniska utrusningen eller skräp framför linsen) eller vara medvetet manipulerade.
 Ett av de mest kända fotona av en apparition är Bruna damen av Raynham. Fotot har efter ett flertal tester inte kunnat avföras som manipulerad eller vara orsakad av naturliga faktorer. Fotot togs i Rynham Hall vilket under en längre tid hade ansetts ha entitetkontinuitet. En av de återkommande upplevelserna som rapporterades var en apparition av en kvinna i brun klänning. En eftermiddag i september år 1936 var fotograferna Kapten Provand och Indra Shira på Raynham Hall för att fotografera interiörerna. När de fotograferade trappan såg de en skuggliknande apparition glida ned mot dem. Ett kort togs för att dokumentera händelsen. Vid framkallningen av kortet syntes en skepnad av vad som kan tolkas föreställa en kvinna.




Bild 8. Bruna damen av Raynham.


2.3 Poltergeistupplevelser


Martin Luther använde begreppet poltergeist för att benämna en viss typ av händelser som ansågs vara orsakade av demoner eller djävulen. Ordet poltergeist är en sammanslagning av de tyska orden polter (lekfull eller bullrig) och geist (ande eller sinne). Föreställningen om att en demon eller illvillig ande orsakar upplevelserna har till stor del levt kvar. Poltergeistupplevelser är objektiva och har traditionellt ansetts vara relaterade till en person istället för till en plats (som vid entitetkontinuitet).
 Upplevelserna yttrar sig genom en till synes oförklarlig förflyttning av föremål. Objekt kan levitera eller slängas iväg av vad som uppleves vara ”en osynlig kraft”. Det kan även förekomma temperaturförändringar, spontan eld, vatten som materialiseras (inomhus), stenregn, elektriska störningar samt olika ljud. Ljuden kan höras som till exempel knackanden, dunkanden, röster, steg, skrik, och skratt.
 I vissa fall har meddelanden ristats in på väggar, rivsår uppstått och levitation av människor skett. Även apparitioner inträffar, men då oftast som kompakta skuggor eller vad som uppleves vara ”demonliknande väsen”.


 



Bild 9, 10, 11. Bilderna visar hur elva åriga Janet Harper verkar flyga upp ur sängen vid två olika tillfällen. Händelserna bevittnades och dokumenterades av forskare från SPR.


En av de mest uppmärksammade och väldokumenterade poltergeistupplevelserna benämns som Enfield poltergeist. Upplevelserna tog sin början i ett hus i förorten Enfield den 30 augusti år 1977. I huset bodde Peggy Harper och hennes fyra barn: Rose (tretton år), Janet (elva år), Pete (tio år) och Jimmy (sju år). Natten upplevelserna började var Janet och Pete på väg att somna när de upplevde att sängarna skakades upp och ner. Nätterna efter följdes av ljud av möbler som förflyttades och höga knackningar i väggarna samt objekt som förflyttades. Ljuden eskalerade och föremål som legobitar och glaskulor ”flög” och möbler flyttades framför besökare och familjemedlemmar. Society for Psychical Research blev tipsade om upplevelserna hos familjen och parapsykologerna Maurice Grosse och Guy Lyon Playfair inledde en undersökning. Grosse och Playfair ägnade de två följande åren till att undersöka upplevelserna. De bevittnade och dokumenterade ett stort antal poltergeistupplevelser som bland annat innefattade levitation av barnen och manliga röster. Upplevelserna avtog gradvis och upphörde efter två år.




Bild 12. Rosenheim fallet i Tyskland år 1967-68. På bilden: Två lampor i korridoren ett kontor i Rosenheim som svingar när en kvinna i personalen som man ansåg var agent för upplevelserna, gick förbi.


3. Religionsvetenskapliga perspektiv


Psykologerna Richard Wiseman, Caroline Watt, Emma Greening, et. al., utförde en undersökning på en plats med entitetkontinuitet. De fann att personer som hade upplevelser på platser med entitetkontinuitet, många gånger hade en tidigare tro på entiteter; alternativt började de tro på entiteter efter upplevelserna. Dessa personer hade även frekventare och starkare platsrelaterade upplevelser än de som inte trodde på entiteter eller hade haft tidigare upplevelser. Detta ansågs bland annat bero på att de som tror på entiteter blir mer angelägna att rapportera ovanliga upplevelser och/eller har förväntningar som kan leda till upplevelser.


Känsliga personer som bor på platser med entitetkontinuitet kan uppleva det som otäckt, besvärande och psykiskt påfrestande. En eller flera reningsritualer som överensstämmer med deras religiösa uppfattning kan mildra upplevelserna, alternativt upphör upplevelserna helt, liknande vid exorcism.
 Emellertid finns det inga uppgifter huruvida upplevelserna kan återkomma efter en viss tidsrymd eller om de återupptas när nya boende flyttar in i huset. I poltergeistupplevelser verkar reningsritualer och/eller exorcism ha mindre effekt än vid platsrelaterade upplevelser.


Upplevelserna är inte enbart negativa utan kan upplevas som positiva och ge percipienten en ny livsåskådning samt en stärkt eller ny tro på ett hinsides liv. Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv skiljer sig upplevelser på platser med entitetkontinuitet från traditionella religiösa upplevelser. Till skillnad från traditionella religiösa upplevelser sker platsrelaterade upplevelser i anslutning till bestämda platser. En upplevelsetradition skapas på platserna och transcendenta upplevelser kan ske under en lång tidsrymd, oavsett percipientens religionstillhörighet (om sådan finns). Dock påverkar kulturella och/eller religiösa föreställningar om det hinsides livet och entiteter, hur upplevelserna kommer till uttryck.


Mänskliga kvaliteter projiceras ofta på upplevelser som anses ha en karaktär av ”det okända” eller ”det mystika”. Detta återspeglas i platsrelaterade upplevelser där upplevelser i byggnader vanligtvis tolkas som avlidnas andar och upplevelser på platser i till exempel naturen, vanligtvis tolkas som andra antropomorfa väsen.



Det som urskiljer platser med entitetkontinuitet är att fler religiösa upplevelser inträffar, än andra på platser. Platserna beskrivs många gånger ha en speciell atmosfär eller känsla som ofta uppleves som mystik och ge en upplevelse av en närvaro av en annan värld än den fysiska. Den speciella atmosfären kan relateras till kyrkor och kapell som ibland benämns vara inbedda rum. Biskop Biörn Fjärstedt nämner detta och hur känslor genom bön (negativa och positiva) till den kristna guden verkar kvarvara i väggarna: ”(den) ‘inbedda kyrkan’, det vill säga människornas böner sitter kvar i väggarna sedan hundratals år. Många tycker om att gå in i det tomma kyrkorummet, men ‘det är inte tomt’, för det känns som om väggarna, valven och de heliga föremålen håller kvar de mångas böner”.
 Inbedda platser anses ha en speciell atmosfär som uppkommit av den långvariga religiösa aktiviteten. Liksom platser med entitetkontinuitet menas platserna ge en känsla av närhet till det heliga eller till den andra världen. En parallell kan även dras till det melanesiska begreppet mana som beskriver objekt och platser vara ”laddade” med en mystisk kraft eller atmosfär.


3.1 Jungianska teorier om entitetkontinuitet


Jungiansk psykologi är grundad på C. G. Jungs teorier om människans psyke, dess uppbyggnad och funktion. Det mänskliga psyket är enligt den jungianska psykologin uppbyggd i olika lager. Psykets lager utgörs av: persona, Jaget, det omedvetna, det kollektivt omedvetna och självet (se figur 1.).




Figur 1. Karta över den jungianska föreställningen om det mänskliga psyket i dess olika lager.


Persona är det lager människan upplevs vara utåt, det vill säga, de roller som en person antar i olika situationer för att uttrycka Jaget. Jaget är den medvetna personliga uppfattningen om sig själv, men som ingen (utom personen ifråga) kan uppfatta eller få tillgång till. Som motsats till det medvetna, vilket är allt som Jaget är medvetet om och varseblir, finns det omedvetna och det kollektivt omedvetna. I det omedvetna finns alla psykiska erfarenheter som en människa har erfarit, men som inte kan relateras till det medvetna Jaget då de av olika anledningar sjunkit ned i det omedvetna. Material i det omedvetna kan integreras med det medvetna och hjälpa människan i den psykiska tillväxten – individuationen. I det omedvetna finns även skuggan. Skuggan är bortträngda, omedvetna positiva eller negativa sidor eller karaktärsdrag hos en person. I det omedvetna finns även Komplex. Komplex uppstår när en människa vid upprepade tillfällen gör liknande positiva eller negativa erfarenheter och hamnar i en konflikt om hur hon bör anpassa sig till en viss situation. Komplex är mer eller mindre omedvetna men aktualiseras och aktiveras vid en situation eller av en symbol som berör komplexets tema (t.ex. moderskomplex eller faderskomplex).


Det kollektiva omedvetna innehåller bland annat drömmar och spontana fantasier som kan komma till uttryck genom arketypiska symboler och bilder. I det kollektiva omedvetna finns möjligheten till arketyper. Arketyper är universella symboler och strukturer som bland annat återfinns i mytologi och konst. Arketyper fungerar som ett ”grundmönster” vilka är biologiskt nedärvda symboler och situationer som är inneboende i det mänskliga psyket och påverkar människans inre och yttre liv. Arketyper hjälper människan att förstå och medvetandegöra det psykiska materialet. Arketyper förändras och utvecklas genom individuationsprocessen. Arketyper förekommer ofta i drömmar, spontan fantasi, meditation och aktiv imagination (en jungiansk terapiform). Genom att tolka symboliken i till exempel drömmar, kan drömmaren få en större förståelse om sin livssituation och materialet i det omedvetna. Den innersta kärnan i psyket benämns för Självet. Självet anses vara en persons helhet eller ”alltet” och kan förstås som själen.


Det kollektiva omedvetna är inte enbart en subjektiv psykisk funktion, utan har även en yttre, objektiv funktion i den fysiska världen. I det kollektiva omedvetna kan även synkrona upplevelser ske, det vill säga ett sammanträffande mellan ett inre (psykiskt) och ett yttre (objektivt) förhållande, relaterat till tid och rum.


Enligt Jung är tron på entiteter arketypisk och många gånger omedveten. Vid entitetupplevelser kommer omedvetna föreställningar om entiteter upp till medvetandet och påverkar hur upplevelsen kommer till uttryck. Tre faktorer baserade på percipientens psykiska material kan enligt Jung vara orsaken till entitetkontinuitet och entitetupplevelser, dessa är: psykiska avtryck av tidigare händelser samt psykiska manifestationer av numen eller autonoma komplex.
 Upplevelsernas karaktär anses vara av samma sort som arketyper när de är spontana fantasiprodukter eller förekommer vid aktiv imagination. Likt aktiv imagination är de symboliska bilderna delvis medvetet producerade och har en meningsfull personlig betydelse för percipienten.


3.1.1 Möjligheten till psykiska avtryck


Jung menade att sublim stimuli på platser med entitetkontinuitet är av en säregen natur som inte kan förklaras genom någon känd substans. Dessa stimuli kan förstås som en förkroppsligad psykisk situation (av okänd natur) som kan förnimmas av percipienten. Fascinationen för sublim stimuli sker genom percipientens intuition och extra sensoriska perception vilka är mycket känsliga vid stimuli. Den subtila uppfattningsförmågan resulterar i att percipienten kan uppleva en tidigare stark psykisk situation eller händelse på en plats, som bevarats som ett psykiskt avtryck, vilket utgör stimuli för upplevelsen.


Upplevelser av en osynlig närvaro är vanliga på platser med entitetkontinuitet. Närvaron kan upplevas ha en viss karaktär, till exempel av en äldre kvinna eller ett djur. Detta anser Jung bero på att perceptionen och rekonstruktionsförmågan reagerar på stimuli. Uppfattningen av stimuli resulterar i att percipienten kan projicera en visionär bild av stimuli som symboliserar en psykisk situation. Upplevelsen kan även blandas med material från percipientens omedvetna som påminner om stimuli. ”När källan till stimuli är subtil och subjektiv och inte påtagligt objektiv kan den psykiska situationen skapa en illusion av percipientens eget psykiska material.” Material från det omedvetna kan lättare komma upp till det medvetna vid platsrelaterade upplevelser och Jung ansåg att detta kunde bero på den transcendenta funktionen. Den transcendenta funktionen är en religiös funktion som varken är psykisk eller fysisk, utan är en förening av de båda, liksom upplevelser vid entitetkontinuitet. Vid entitetkontinuitet menade Jung att den transcendenta funktionen fungerade som en länk mellan det omedvetna och det medvetna, vilket möjliggjorde en medvetenhet om sublim stimuli på platsen, vilket blandades med percipientens psykologiska material.


Att psykiska avtryck kan kvarvara och upplevas menar Jung kan bero på synkronicitet. I ett förändrat medvetandetillstånd när synkrona händelser inträffar, fördröjs eller accelereras tiden och en objektiv transformation inträffar. På platser med entitetkontinuitet kan människor därför uppleva tidsförskjutning av att förflyttas bakåt i tiden eller fånga upp avtryck av tidigare starka situationer.
 Vid synkroniska fenomen sammansmälter någonting av stimuli med tid, rum, objekt och psyke, och kan bli upplevt genom den transcendenta funktionen. Arketyperna, symbolerna i upplevelserna agerar vid dessa tillfällen som medlare mellan det medvetna och en annars onåbar aspekt av verkligheten.


Jung ansåg även att kvantfysik i framtiden eventuellt kunde hjälpa till att förklara upplevelsernas dynamik.


3.1.2 Numen och autonoma komplex som platsrelaterade upplevelser


Jung menade att platsrelaterade upplevelser även kunde vara orsakade av numen eller förkroppsligade autonoma komplex. Upplevelserna är i dessa fall en produkt av upplevarnas psykiska material som integrerar med platsen. Det är inte bara personen som har aktiverat numen eller det autonoma komplexet som har upplevelser. Även andra personer som vistas på platsen kan ha upplevelser av en annan persons numen eller autonoma komplex. Till skillnad från upplevelser vid ”traditionell” entitetkontinuitet kan dessa upplevelser upphöra om det symboliska budskapet i upplevelserna blir medvetandegjort av den som aktiverade numen eller det autonoma komplexet.
 Dock nämner inte Jung om upplevelserna kan upplevas vid ett senare tillfälle på platsen av någon annan person med liknande psykiskt material.


3.1.2.1 Numen och entitetkontinuitet


Numen är många gånger objektiva upplevelser, relaterade till en persons psykiska material. Numen förklaras vara en emotionell ”laddning” som kan överföras till medvetandet när en arketypisk bild eller situation inträffar (tillsammans med andra okända faktorer).
 Den numinösa karaktären är mystik och andlig. Den beskrivs vara en spirituell förmedlare som ”reser upp sig utanför individen”. När detta sker skapas en mystisk, numinös atmosfär. De starka arketypiska intrycken uppleves både som skrämmande och fascinerande för percipientens medvetande och kan medföra en känsla av djup meningsfullhet. När numen en gång har blivit aktiverad är den ständigt aktiv (tills den blir medvetandegjord) och verkar helande eller nedbrytande.


Arketyperna är manifesterade dels som bilder och symboler och dels som en funktion av instinkten. Instinkten når in i den kroppsliga sfären och är en aspekt av arketypen, där den arketypiska bilden visar på en spirituell värld som transcenderar medvetandet. Denna breda polaritet ger en numinös karaktär till alla arketypiska manifestationer och fyller människan med vördnad när han känner och möter dem.


Den numinösa upplevelsen leder till en förändring av medvetandet, vilket i sin tur leder till förhöjd intuition extra sensorisk perception.
 Den tilltagna extra sensoriska perceptionen gör percipienten mer mottaglig för sublimt stimuli och upplevelser, vilket i sin tur ytterligare ökar den extra sensoriska perceptionen. Händelseförloppet kan liknas med en uppåtgående spiral av upplevelser och ökad extra sensorisk perception. Extra sensorisk perception anses vara mer uttalad hos människor som har en kreativ förnimmelseförmåga, emotionella problem eller depression. Den uppåtgående spiralen av extra sensorisk perception och upplevelser kan även ske vid upplevelser på platser med entitetkontinuitet – utan en aktiv numen.


3.1.2.2 Autonoma komplex och entitetkontinuitet


Upplevelser av förkroppsligade autonoma komplex är spontana och konstanta, men verkar ha en karaktär som påminner om poltergeistupplevelser. Bland annat kan upplevelserna bestå av att percipienten upplever sig vara förföljd av en entitet samt av objektiva upplevelser. Upplevelserna och percipientens tolkning kan ge en förståelse om komplexets karaktär. Trots poltergeistkaraktären i upplevelserna är de tillsynes relaterade till (för personen) symboliskt betydelsefulla platser med entitetkontinuitet, till exempel hemmet. Upplevelserna kan upphöra när percipienten flyttar och/eller inte vistas på platsen.


3.1.3 Primära och sekundära upplevelser


Enligt en tidigare jungiansk studie kan det finnas två typer av upplevelser på platser med entitetkontinuitet – primära och sekundära upplevelser. Båda typerna av upplevelser är relaterade till percipientens psykiska material. Den första ”ursprungliga upplevelsen”, eller den primära upplevelsen kan återkomma vid fler en ett tillfälle under tiden som percipienten vistas på platsen. Stimuli från den primära upplevelsen upplevs många gånger ha en mystik karaktär, en ”yttre kraft”, närvaro eller en känsla av en annan värld än den fysiska. Känslan tränger bort rationaliteten som i vanliga fall skyddar människan från entitetupplevelser och leder till ett förändrat medvetandetillstånd med ökad extra sensorisk perception. Det förändrade medvetandetillståndet kan leda till sekundära upplevelser, som har en personlig färgning av percipientens psykiska material. De sekundära upplevelserna verkar öka gradvis under vistelsen på platsen.


4. Animistiska och spiritistiska teorier om entitetkontinuitet


Animistiska och spiritistiska parapsykologiska teorier skiljer sig åt i frågor gällande upplevelsernas grundläggande natur. Spiritistiska teorier är grundade på att själen eller personligheten överlever döden och lever vidare i en annan dimension än den fysiska. Animistiska teorier menar att psykologiska och naturliga yttre faktorer är orsakerna till upplevelserna. Forskning av parapsykologerna Dean I. Radin och Jannie M. Rebman har visat att ett förändrat medvetande kan ”röra upp eller rubba ‘någonting’ i den lokala omgivningen”. Det ”någonting” som blir aktivt vid ett förändrat medvetandetillstånd anser de resultera i entitetupplevelser. Radins och Rebmans fynd visar att medvetandet, den fysiska kroppen och någonting omgivningen interagerar och influerar varandra, vilket stödjer både animistiska och spiritistiska teorier.


4.1 Animistiska teorier


Upplevelser på platser med entitetkontinuitet anses enligt vissa teorier nödvändigtvis inte ha någon direkt anknytning till personer som tidigare har bott eller vistats på platsen. Bland andra Mackenzie anser entitetkontinuitet vara ”en svårgripbar interaktion mellan en person eller en familj och ett hus eller en trakt. Somliga platser är laddade med en känsla eller stämning – vad man ska kalla det – och den kan uppfattas av en mottaglig person (känslig) men inte av andra.” Interaktionen mellan percipient och platser med entitetkontinuitet anses kunna leda till hallucinationer i form av upplevelser.


4.1.1 Betydelsen av ett förändrat medvetandetillstånd i platsrelaterade upplevelser


Subjektiva upplevelser sker under ett förändrat medvetandetillstånd (dvs. ett medvetande som är annorlunda än ett vaket ”gående” medvetande). Alla människor menas potentiellt ha förmågan till att ha entitetupplevelser. Dock anses ett speciellt fysiskt eller psykiskt tillstånd (eller personlighetsdrag) - tillsammans med en yttre lokal faktor, vara nödvändig. Mackenzie menar att en del personer har en känslighet för entitetupplevelser, medan andra kan stänga av sin uppmärksamhet och inte ta emot någon form av sublima meddelanden från omgivningen.
 En annan orsak kan vara att personer som inte tror på entiteter misstolkar entitetupplevelser för att vara ”normala företeelser”, liksom de som tror på entiteter kan misstolka normala företeelser för att vara entitetupplevelser.


En eller flera personer anses omedvetet aktivera upplevelser på platser med entitetkontinuitet. Dessa personer benämns som agenter. Agenten, eller agenterna, är nödvändigtvis inte känsligare än andra personer som vistas på platsen.

Även om upplevelserna har någon objektiv verklighet, till exempel om oförklarliga fotsteg eller röster medför ljudvågor som kan fångas upp med en bandspelare, behöver en person av en passande fysiologisk eller psykologisk beskaffenhet vara närvarande för att ‘katalysera’ manifestationerna. Om den fysiologiska eller psykologiska karaktäristiken inträffar vida i den allmänna populationen, kan fenomenen fortsätta trots varierande inneboende eller besökande i huset eller platsen.


Ett personlighetsdrag som har funnits vara relaterat till människor med upplevelser på entitetkontinuitet är transliminality. Transliminality är ett hypotiserat tillstånd där en person anses ha en tendens att glida in och ut ur olika medvetandetillstånd. När medvetandet växlar mellan att vara i den ”fysiska världen” och den ”mentala världen” har personen lättare att medvetandegöra det som uppfattats på en sublim nivå. Uppfattningsförmågan av det som ligger utanför det vanliga medvetandets gräns (dvs. sublim stimuli) på en plats kan lättare förstås på en medveten nivå av personer med hög transliminality.
 Parapsykologen Edward Osborne (1909-1957) fann att det även fanns ett samband mellan personer som var lätthypnotiserade och de som hade entitetupplevelser. Hallucinationer i form av entitetupplevelser upptäckte Osborn föregicks av en tanke som var förknippad med ett emotionellt komplex, en produkt av en mental konflikt som aktiverades av en händelse som omedvetet påminde om komplextes tema.


Upplevelser på platser med entitetkontinuitet anses av det animistiska paradigmet vara genererade från percipienten. Percipientens anlag för hallucinationer och dennes förmåga att träda in i ett förändrat medvetandetillstånd påverkar hur frekventa och staka upplevelserna är när personen vistas på en plats med entitetkontinuitet.
 Vikten av ett förändrat medvetandetillstånd kan bland annat ses vid upplevelser av apparitioner. Apparitionerna försvinner vanligtvis om percipienten vänder bort blicken en kort stund eller vänder uppmärksamheten mot någonting annat. Att upplevelsen av apparitionen upphör förklaras bero på att en handling som att vända bort blicken, medför en förändring av medvetandet. Emellertid förekommer upplevelser där percipienten har vänt uppmärksamheten från en apparition under en längre stund och gömt sig under täcket. När percipienten sedan tittat fram är apparitionen kvar. Detta anses bero på en förlängning av det förändrade medvetandetillståndet.


Ett förändrat medvetande är påverkat av faktorer i medvetandet som perception, minne, absorption, självmedvetenhet, fantasirikedom (hur levande fantasi personen har) och transliminality, vilket utgör den sensoriska dynamiken. Den sensoriska dynamiken är variationer av sensoriska och perceptuella delar i subjektiva upplevelser som kan variera i olika stadium av medvetanden. Perception kan även ske utan tillsynes fysisk stimuli, till exempel vid drömmar, synestesi och hallucinationer.
 Att fler upplevelser sker på kvällen eller natten anses bero på att det är mörkt och oftast tystare än på dagen. Den yttre sensoriska reduktionen resulterar i att stimuli från omgivningen minskar, vilket i sin tur underlättar för ett förändrat medvetandetillstånd. Förändrade medvetandetillstånd i platsrelaterade upplevelser sker automatiskt, men kan framkallas av ett medium
 om ett sådant vistas på platsen.



Tyrrell menade att upplevelserna visade på en interaktion mellan ”entiteten (vad det än är)” och percipienten.
 Percipienten ansågs inte enbart vara passiv i upplevelsen utan entiteten, menade Tyrrell, sände ut svag stimuli som påverkade percipientens fantasi och mentala processer. Percipientens bearbetade stimuli ansågs omvandla upplevelsen till en mer materiell och visuell produkt i form av apparitioner, där upplevelserna blev individuellt percipierade. Tyrrell grundade antagandet på följande iakttagelser:


· Vid upplevelser av apparitioner hade apparitionerna både kläder och föremål. Tyrrell menade att det visade på en personlig tolkning av upplevelsen, eftersom andar som har lämnat den fysiska kroppen troligtvis inte bryr sig om kläder.


· Ibland upplevdes en apparition av två eller fler percipienter ur deras egen synvinkel. Till exempel kunde en percipient förnimma apparitionen bakifrån, medan en annan percipient samtidigt förnam apparitionen framifrån.


Tyrrells undersökning visar exempel på hur ett förändrat medvetande verkar integrera med sublimt stimuli, vilket kan ge upplevelser av andra verkligheter än den verklighet som uppleves i ett normalt medvetandetillstånd.


4.1.2 Platsens kontext och visuella intryck


Bland andra anser parapsykologen James Houran att platsens kontext och visuella intryck (dvs. platsens interiör och exteriör) är faktorer som kan utgöra stimuli för upplevelser på platser med entitetkontinuitet. Upplevelser anses ske inom ramen för platsens kontext, till exempel är det inte troligt att människor som vistas i eller i anslutning till en kyrka med entitetkontinuitet har upplevelser av ett skogsväsen. Det är mer troligt att de har upplevelser av en nunna, munk eller annat som kan relateras till kyrkor och kristendom. I ett hus eller på en plats som visuellt påminner om en plats som enligt folktron har entitetkontinuitet anses suggestiva upplevelser kunna inträffa. De visuella intrycken, interiör och objekt (storlek och form på rum), menas också vara stimuli för upplevelsen. Reflekterande ytor (t.ex. speglar och fönster) samt tavlor eller bilder av människor är ofta inblandade i upplevelser.


4.1.3 Platsminnen


Entitetkontinuitet menas enligt vissa teorier vara ett resultat av att händelser eller känslor kan lämna kvarvarande intryck på platser, vilket kan uppfattas med (vanligtvis omedveten) psykometri.
 Rolls teori om platsminnen bygger på möjligheten att tankar och känslor kan lagras i ett psi-fält. Psi-fältet anses genomsyra och utsöndras från fysiska objekt som till exempel möbler, minnesföremål, hus och platser. När en känslig person vistas på en plats med entitetkontinuitet kan denne uppfatta de kvarvarande intrycken i psi-fältet. Den omedvetna avläsningen av psi-fältet kommer till uttryck genom entitetupplevelser. Psi-spåret som upplevs skjuts ihop och delas upp i sekvenser, där objektiva ljud och apparitioner kan resultera i att upplevelsen får en bisarr och skrämmande karaktär. Roll jämför psi-fältet med andra naturliga fält (t.ex. magnetiska fält) och menar att psi-fältet blir reducerat med ökat avstånd från agenten. Ett isolerat psi-fält skulle förklara varför upplevelserna avtar när percipienterna inte vistas på platsen.



Price är en av de parapsykologer som har koncentrerat sin forskning främst på entitetkontinuitet. Teorin om platsminnen benämnde han som psykisk eter. Teorin om psykisk eter är bland annat grundat på Price egna upplevelser:

Jag är inte synsk, men jag är väldigt känslig för externa influenser, speciellt när det gäller byggnader. När jag går in i ett underligt hus känner jag mig antingen eländig, glad eller rädd. Många byggnader och rum gör mig deprimerad; andra har en upp piggande effekt på mig. Min teori är att boningar och platser bevarar någonting av det bra eller dåliga kvaliteterna av tidigare ägare.


Price ansåg att medium och/eller känsliga personer som vistas på en plats med entitetkontinuitet kunde ”ställa in sig” för intrycken på platsen och läsa av dem (liknande psykometri). Avläsningen gjorde att dessa personer kunde uppleva eller kontakta speciella delar av sinnet eller personligheten av de tidigare inneboende på platsen (vilka nödvändigtvis inte var avlidna).
 Bilderna eller upplevelserna såg han som ”dynamiska eller statiska enheter med en sorts egen kraft”. Price menade även att intrycken eller ”spåren” på platserna inte var materiella, men ändå kunde tränga in i väggar och objekt. ”Något som är materia i det att det har utsträckning men liknar själslivet i det att det håller kvar återstoder av tidigare upplevelser.”



Objektiva upplevelser ryms inte i teorier om platsminnen. Man har därför förklarat dessa bero på omedveten psykokinesi från agenter och percipienter.


4.1.4 Sambandet mellan entitetkontinuitet och poltergeistupplevelser


Poltergeistupplevelser anses traditionellt vara en annan typ av entitetupplevelser än upplevelser på platser med entitetkontinuitet. Detta beror på att poltergeistupplevelser till synes är personrelaterade och inte platsrelaterade (som vid entitetkontinuitet). Studier har emellertid visat att de två typerna av upplevelser överlappar varandra. Överlappningen kan bland annat ses i parapsykologerna Alan Gauld och A. D. Cornells undersökning om poltergeistupplevelser. Resultatet visade på två huvudkategorier som innefattar poltergeistupplevelser och entitetkontinuitet:


· Poltergeist är likvärdig med kategorin entitetkontinuitet, men entitetkontinuitet innehåller fler händelser som varar under långa perioder. Upplevelserna är vid entitetkontinuitet vanligen nattliga, koncentrerade till hus. De är karaktäriserade av knackningar, efterliknande ljud, röster, apparitioner och lysande effekter.


· Poltergeistupplevelser är mer kortlivade och centrerade runt speciella individer, speciellt unga människor. I denna grupp är det vanligare att fler objekt blir runtflyttade, kastade eller burna genom luften.

Gränsen mellan platsrelaterade entitetupplevelser och poltergeistupplevelser är otydlig. Det vill säga, det är svårt att avgöra om det är en ytlig skillnad mellan upplevelserna eller om skillnaden är ett resultat av olika psykologiska processer.


Platsrelaterade upplevelser kan, liksom poltergeistupplevelser, innehålla påverkan av föremål. Emellertid är påverkan av föremål vid platsrelaterade upplevelser generellt mindre frekventa och mildare än vid poltergeistupplevelser. En annan skillnad är att upplevelser på platser med entitetkontinuitet vanligtvis pågår under en mycket lång period, medan poltergeistupplevelser i regel pågår under kortare perioder.


Poltergeistupplevelser anses vara ett resultat av Recurrent Spontaneous Psycho Kinesis (RSPK). Begreppet syftar på förmågan att omedvetet påverka materia med tanken genom psykokinesi.
 Även objektiva upplevelser på platser med entitetkontinuitet anses bero på psykokinesi.


Poltergeistupplevelser är till synes relaterade till en person (agent) som tenderar att vara i centrum av händelserna, liksom agenter i platsrelaterade upplevelser. Roll fann att poltergeistupplevelserna minskade i frekvens med avståndet från fokuspersonen, vilket skiljer sig från upplevelser på platser med entitetkontinuitet (där upplevelserna anses upphöra eller minska i förhållande i avståndet till platserna).


Trots att poltergeistupplevelser verkar vara relaterade till en agent, sker objektiva aktiviteter även när ingen vistas på platsen eller i huset, liksom vid entitetkontinuitet. Roll menar att objektiva aktiviteter när ingen är närvarande kan bero på en fokusering av energier (av agenten). Fokuseringen gör att objekt eller områden kan påverkas även när ingen när närvarande på platsen.
 Poltergeistupplevelser anses kunna förstås genom att studera vilka föremål som påverkas, naturen av händelserna, föremålens rörelse och riktning. Upplevelserna menas symboliskt reflektera agentens relation till andra personer och sitt eget känsloliv.
 Under intervjuer har det framkommit att agenten många gånger har undertryckta känslor (vanligtvis negativa, som aggression, frustration och ilska) och/eller är i en pressad situation. Om agentens problem blir medvetandegjort och/eller en lösning har hittats till problemet kan upplevelserna avta eller upphöra.
 Parapsykologen D. Scott Rogo (1950-1990) menade att undertryckta känslor även kan aktivera en viss typ av platsrelaterade upplevelser, vilket påminner om poltergeistupplevelser. Dessa platsrelaterade upplevelser redovisas genom följande punkter:


· De psykodynamiska faktorerna hos dessa familjer eller hos personen är nästan uteslutande som hos agenterna i poltergeistupplevelser. Det vill säga, personerna (agenterna) har starka undermedvetna emotionella komplex samt upplever sig vara i en pressad situation.


· Upplevelser som till en början verkar vara platsrelaterade upplevelser tenderar att eskalera till mer fysiska poltergeistupplevelser.


· Ett flertal människor upplever frekvent att de flyttar till platser där de har platsrelaterade upplevelser.


Rogos iakttagelse visar på att poltergeistupplevelser och platsrelaterade upplevelser till stor del verkar vara omedvetet aktiverade av en eller flera personers psykiska material.


4.2 Spiritistiska teorier om entitetkontinuitet


Det spiritistiska paradigmet är grundat på en arkaisk föreställning om själens eller personlighetens överlevnad, samt att väsen från ”den andra världen”, en icke fysisk värld (ande dimensionen eller eter dimensionen) kan integrera med människor. Den andra världen, eller de andra världarna är bland annat beskrivna av spiritualisten Swedenborg efter egna erfarenheter som medium. Spiritualisten Frederick C. Sculthorp utvecklade Swedenborgs teorier genom egna ut ur kroppen upplevelser (även benämnda som astralresor) då han upplevde att han besökte andra världar. Ut ur kroppen upplevelser är upplevelser av att en icke fysisk del av kroppen (benämnt som energikroppen, eterkroppen eller astralkroppen), tillfälligt lämnar den fysiska kroppen. Ut ur kroppen upplevelser sker under ett förändrat medvetandetillstånd och har använts av schamaner i olika kulturer för att kommunicera med andar och besöka andra världar (andra dimensioner). Sculthorp beskriver de andra världarna (där de avlidnas andar anses finnas) påminna om den fysiska världen men även vara helt olik. De andra världarna beskrivs av Sculthorp ha flera olika karaktärer, baserade på de avlidnas psyke, och därför både vara ljusare (högre) och dystrare (lägre) världar ”… andevärlden består av vitt skilda tillstånd och sfärer”. Världarna upplevdes även ha symboliska inslag, baserade på upplevarens psykiska material.


En svårighet består däri, att en andlig erfarenhet kan vara av symbolisk natur (likt drömmar av samma slag) eller vara en andlig verklighet. Den symboliska erfarenheten är personlig och individuell. Den kan också starkt påverkas av förutfattade meningar … av egna religiösa eller dogmatiska övertygelser.


Enligt Denning är det främst två sorter av entiteter som förekommer vid platsrelaterade entitetupplevelser. De två sorternas entiteter anses vara avlidna människors andar (från en ”andedimension”), samt en ”demonisk kraft” som aldrig har funnits i mänsklig form. Sistnämnda tillskrivs en annan dimension än den som de avlidnas andar vistas i. För att få större förståelse av platsrelaterade upplevelser används av det spiritistiska paradigmet ett medium. Det vill säga, en känslig person som i ett förändrat medvetandetillstånd anses ha förmågan att kommunicera med andevärlden och agera förmedlare eller länk mellan människa och entitet.


Entiteter, oavsett dess natur, anses vara självexisterande varelser som är uppbyggda av en mystik energi eller ”psykisk energi”.
 Samma energi anses finnas i den subtila energikropp som människan menas ha utöver den fysiska kroppen (även benämnd som eterkropp, astralkropp), vilken överlever den fysiska döden. Det är även energikroppen som uppleves göra resor till andra världar i ut ur kroppen upplevelser.
 Denning menar att den mystika energin är ”råmaterial” för platsrelaterade upplevelser. Energin beskrivs vara ren, formlös, opersonlig och utan en individualiserande intelligens. Den får form eller karaktär först när en intelligent ”energiform” som är kopplad till känslor och personlighet ger den form och karaktär, vilket kan ske när en människa avlider. En energi som är formad av starkt känsloladdade händelser, främst negativa och kraftfulla, kan i platsrelaterade entitetupplevelser komma till uttryck genom vad som kan uppfattas vara ett upprepat beteende. Det upprepade beteendet kan komma till uttryck genom upplevelser av till exempel steg i trappor, dörrar som öppnas och stängs eller en känsla av närvaro i en särskild del av ett hus eller plats.


Olika faktorer menas ha betydelse för om en människas (eller djurs) själ eller personlighet inte kommer till ro i det hinsides livet. Att någonting oroligt i de avlidnas tidigare hem eller på en plats som kan kopplas till de avlidnas liv sker (t.ex. renovering), anses vara en orsak; eller om en människa avled under dramatiska former.
 En annan anledning till att en plats får entitetkontinuitet anses vara om starka negativa känslor upplevdes av en person precis innan denne avled. I dessa fall kan den negativa känslan i form av energi bli kvar på platsen. Den kvarvarande energin kan resultera i att känsliga personer omedvetet agerar mottagare och blir påverkade av olika entiteter, vilka attraheras av känsliga personer. Entiteter på en plats är inte nödvändigtvis avlidnas andar (som är förbundna till platsen), utan kan ha kommit till platsen för att de är attraherade av känsliga personer som vistas där. Vid upplevelser sker ett omedvetet utbyte av tankar och starka känslostämningar mellan entitet och percipient. Den fysiska och den icke fysiska världen menas ständigt interagera, men i olika nivåer av medvetande, vilket påverkar upplevelsernas styrka och karaktär.


Denning anser att vissa fall av platsrelaterade entitetupplevelser kan vara vad hon benämner för pseudo hemsökelse. Pseudo hemsökelse beskrivs vara en kraftfull energi, formad av traumatiska händelser eller undertryckta känslor. I dessa fall anses upplevelserna vara genererade av levande människor och inte av en entitet (i spiritistisk bemärkelse). Energin i en pseudo hemsökelse anses kunna fortsätta att existera en lång tid efter händelsen som utlöste den skedde, liknande ”traditionell” entitetkontinuitet. Pseudo hemsökelser anses emellertid kunna resultera i att en plats får ”traditionell entitetkontinuitet”, då sinnestillståndet hos personen/personerna, kan attrahera entiteter med liknande energi. Om en person med starka negativa känslor vistas på en plats med entitetkontinuitet, vars ”platsenergier” är liknande personens, aktiveras entitetupplevelserna. Upplevelserna blir då mer frekventa och intensivare. Percipienten integrerar omedvetet med entiteten tills dess att denne har bearbetat problemet eller förändrat situationen som orsakade de intensiva känslorna (t.ex. genom att lämna ett dåligt äktenskap). När problemet är löst sker upplevelserna mindre frekvent och är mildare. Även vissa poltergeistupplevelser anses av spiritismen vara omedvetet genererade av percipienten genom omedveten psykokinesi. Den vanligaste förklaringen till poltergeistupplevelser är dock att de är orsakade av entiteter som använder sig av psykokinesi.




Bild 13, 14. Fotografier av den nyligen avlidna Fru Baraduc, tagna av Dr Baraduc. En transparant substans som kan tolkas som energikropp tycks stiga upp från kroppen. Bilder som denna anser det spiritistiska paradigmet stärka teorierna om själens/personlighetens överlevnad.


Astronomen och parapsykologen Camille Flammarion (1842-1925) påpekade att poltergeistupplevelser påminner om upptåg som kan utföras av ”ouppfostrade barn”, vilket även påminner om upplevelser som folktroväsen många gånger blir förknippade med. Upplevelserna ansågs kunna vara orsakade av självexisterande väsen som inte är avlidna människors andar: ”Dessa andar är nödvändigtvis inte dödas själar; för andra sorter av spirituella varelser kan existera, och rymden kan vara full av dem utan att vi någonsin vet om det, med undantag från ovanliga omständigheter. Finner vi inte i olika uråldriga litteraturer demoner, änglar, vättar, andar, spöken, elementarier, Etc? Kanske är inte dessa legender faktiskt utan en grund”.


En omständighet som anses tala för den spiritistiska teorin är att objektiva upplevelser kan ske trots att ingen är närvarande på platsen (t.ex. i låsta rum). Även upplevelser där flera personer, oberoende av varandra kan ha liknande eller nästan identiska upplevelser, menas vara ett bevis för att entitetkontinuitet beror på att entiteter är självexisterande väsen.


Parapsykologen David Fontana anser att tanken på själens eller personlighetens överlevnad för många personer kan vara svårt att föreställa sig (främst i västerländska samhällen). Problemet med att föreställa sig hur ett hinsides liv, utan den fysiska kroppens uppbyggnad och uttryckssätt, menar Fontana kan bero på människans fysiologiska och psykologiska erfarenheter. De fysiologiska och psykologiska erfarenheterna är i stor omfattning baserade på materiella fenomen som de fem sinnena förmedlar (t.ex. rum och fysiska kroppar).


Samtidigt kan man konstatera att verkliga fysiologiska fenomen, dvs. de som når oss via våra fem sinnen inte alltid är nödvändiga för att uppleva en händelse. Vi kan blunda och föreställa oss vilket objekt eller vilken händelse som vi än väljer, även om vi får en svagare och mindre skarp bild än i verkligheten.


Under drömmen används inte de fem sinnena för att förse människan med information om omvärlden. Trots det kan en människa ha en så pass stark och tydlig dröm att den kan jämföras med ”ordinära” upplevelser i vaket tillstånd. Till motsats mot naturvetenskapliga hypoteser anser Fontana det möjligt att hjärnan inte genererar sinnena (i egenskap av tankeprocesser). Han menar istället att sinnena möjligen existerar i sig och använder hjärnan för funktionerna (liknande en dator där hårdvaran är hjärnan och mjukvarorna är sinnena). Fontana baserar antagandet bland annat på att det inte är bevisat att de elektrokemiska processerna i hjärnan kan generera komplexa tankeprocesser, vilket resulterar i att det inte kan uteslutas att sinnena överlever när hjärnan dör. Ett bevis för detta menar Fontana bland annat vara psykokinesi, som visar på att sinnet kan påverka den yttre fysiska världen.


5. Diskussion


5.1 Jämförande analys


5.1.1 Validiteten i teorier om entitetkontinuitet


I arbetet har animistiska och spiritistiska parapsykologiska teorier, samt jungianska teorier presenterats för att få en religionspsykologisk förståelse av fenomenet. Den vetenskapliga validiteten i teorierna är inte helt lätt att fastsälla då forskningen om entitetkontinuitet är relativt ny. På grund av den akademiska skepticismen kring fenomenet är den animistiska forskningen grundlig och noggrant genomförd, vilket gör de animistiska teorierna trovärdiga.


Spiritistiska teorier är influerade av spiritualismen och en universell tro på själens/personlighetens överlevnad. Upplevelserna tolkas av bland annat Denning, vara orsakade av avlidnas andar/personlighet eller väsen med olika agenda. Om dessa teorier kan utgöra bevis för själens eller personlighetens överlevnad efter den fysiska döden är tveksamt. Emellertid finns det inget bevis för att själen eller personligheten inte skulle överleva en fysisk död, eller att entiteter inte är reella självexisterande väsen och att det inte finns andra världar än den fysiska. Då frågan om själens/personlighetens överlevnad eller andra väsens existens är obesvarad, väljer jag därför att inte tolka upplevelser på platser med entitetkontinuitet vara orsakade av reella självexisterande entiteter (i spiritistisk bemärkning). Dock anser jag att spiritistiska teorier kan användas symboliskt och som ett jämförande element till animistiska och jungianska teorier.


5.1.1.1 Platsminnen


Enligt Denning och spiritistiska teorier kan en levande (eller avliden) persons psyke, eller känslomässiga energier kvarvara på platser, vilket gör att en plats får entitetkontinuitet. Tanken är grundläggande för det spiritistiska paradigmet och påminner om animistiska teorier om platsminnen. Dock anser inte det animistiska paradigmet att det är en reell självexisterande entitet som är grunden till platsminnen.


Animistiska teorier om platsminnen är svårtestade och giltigheten är därför oviss - innan mer bevis för, eller mot, att känslor, upplevelser eller psykiska avtryck kan kvarvara på en plats eller objekt. Emellertid visar arbetet att detta är möjligt. Både Roll och Price anser att någonting i en människas känsloliv eller upplevelser kan fastna eller kvarvara i ett objekt eller på en plats. Teorierna om platsminnen bygger bland annat på att en del upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan kontrolleras och varit möjliga att knyta till avlidna människor eller tidigare händelser på platsen. Även upplevelser av ”levande” entiteter (t.ex. upplevelserna av den gråtande kvinnan i en lägenhet i London) talar för platsminnen. Roll ger en bra förklaring med det han benämner för psi-spår som kan upplevas genom psykometri av känsliga personer. Känsliga personer anser Roll har förmågan att urskilja eller ”känna av” en plats (medvetet eller omedvetet) och få en uppfattning eller en känsla för platsens/objektets historia. Teorin om psykometri och platsminnen påminner mycket om Price teori om att en del personer kan ”ställa in sig” för intrycken på en plats. På platsen menade Price, kunde dessa personer uppleva speciella delar av sinnet eller personligheten av de personer som tidigare vistats på platsen. Detta anser jag vara likvärdigt med Rolls teorier om platsminnen.


Trots problematiken att bevisa huruvida känslor och upplevelser kan (eller inte kan) kvarvara eller fastna på en plats, anser jag hypotesen om platsminnen vara trovärdig, då upplevelser kan relateras till tidigare händelser på en plats. Vidare kan man förstå teorin om platsminnen som Roll och Price beskriver ytterligare genom Price och Mackenzies iakttagelser om hur vissa platser kan vara ”laddade” med en känsla, en stämning eller en säregen atmosfär. Mackenzie menar att upplevelserna kan vara en interaktion mellan en person, en plats och platsens atmosfär eller känsla. Att atmosfären eller känslan på en plats är det som kan ”läsas av” som platsminnen anser jag vara troligt. Atmosfären eller känslan på en plats är det första som uppleves när en person kommer till en plats med entitetkontinuitet. Om en omedveten avläsning sker, är det troligast att den sker när en person går in i byggnaden. Emellertid är det inte säkert att ”känslan” kan särskiljas och tolkas direkt, utan enbart upplevas som ett sublimt stimuli.


En svaghet med de animistiska teorierna om platsminnen är att upplevelser på platser med entitetkontinuitet inte är begränsade till platser där människor vanligtvis vistas. Entitetkontinuitet består även av upplevelser av andra entiteter med antropomorfiska drag som många gånger kan relateras till folktroväsen, men likväl är platsrelaterade upplevelser. Entitetkontinuitet relaterad till bland annat folktroväsen har tillsynes inte något samband med människor som tidigare vistats eller bott på platsen. Då upplevelser av folktroväsen kan ske på platser där människor vanligtvis inte vistas och därför inte borde ha platsminne, enligt Rolls och Price teorier. Detta gör att man kan anta att det är ytterligare verksamma faktorer i upplevelserna och att platsminnen enbart kan representera en del av upplevelsen. Det vill säga, en del av upplevelsen kan utgöras av en känsla av tidigare händelser eller känslor på platsen, men utöver detta finns en annan grundläggande faktor som orsakar upplevelserna.


De spiritistiska teorierna påminner om animistiska teorier om platsminnen. Det vill säga, att tidigare starka känslor eller situationer, kan avläsas och upplevas av personer som vistas på platsen. Nämnda faktorer gör att det kan tolkas som att händelser eller känslomässiga situationer kan förnimmas på platser med entitetkontinuitet.


5.1.1.2 Förändrat medvetandetillstånd


Ett förändrat medvetandetillstånd anses vara grundläggande för att platsrelaterade upplevelser ska inträffa. I ett förändrat medvetandetillstånd kan en annan (subjektiv) verklighet förnimmas än vad som av normen uppfattas vara normalt. Sublim stimuli i omgivningen kan i detta tillstånd integreras med personligt material vilket formar upplevelsen. Detta styrks av bland annat Tyrrells iakttagelse där upplevelserna får en personlig färgning av ett gemensamt stimuli, det vill säga, upplevelserna är gemensamma men ändå individuellt percipierade.


Bland andra Mackenzie menar att en speciell typ av känslighet är nödvändig för att upplevelserna ska inträffa. En del personer uppfattas vara känsligare för upplevelser medan andra kan stänga av sin uppmärksamhet för sublima meddelanden i omgivningen. En speciell känslighet eller personlighetstyp som föreslås verkar vara en trolig förklaring till att enbart vissa personer verkar ha upplevelser. Känsligheten anses av bland andra Houran vara baserad på transliminality, en personlighetstyp som har förmågan att vistas i olika medvetandetillstånd. Personer med hög transliminality har en förstärkt förmåga att uppfatta och medvetandegöra sublim stimuli av kontextuella och visuella intryck. Då ett förändrat medvetandetillstånd anses vara fundamentalt för entitetupplevelser ser jag det som mycket troligt att en funktion som transliminality, vilket underlättar för olika medvetandetillstånd (i den objektiva och subjektiva världen) vara av stor vikt vid entitetupplevelser. Genom transliminality kan sublim stimuli som utgörs av atmosfären i omgivningen lättare uppfattas och medvetandegöras.


En fråga som kommer upp till följd av analys av materialet är: underlättar platser med entitetkontinuitet för en viss typ av förändrat medvetandetillstånd, vilket i sin tur underlättar för platsrelaterade upplevelser? Att upplevelserna är relaterade till speciella platser kan visa på att platserna underlättar för ett förändrat medvetandetillstånd. Radin och Rebman fann att upplevelser verkar ske vid en växelverkan mellan ett förändrat medvetandetillstånd hos percipienten och ”någonting” i omgivningen. Det ”någonting” anses bli omedvetet aktiverat av percipienten när denne är i ett förändrat medvetandetillstånd. Teorin om växelverkan talar för att ett förändrat medvetandetillstånd har ytterligare en funktion i upplevelsen än enbart underlätta för hallucinationer. Det förändrade medvetandetillståndet verkar enligt Radin och Rebmans undersökning resultera i att en förändring sker i omgivningen, vilket i sin tur resulterar i upplevelser. Om upplevelserna enbart hade berott på ett förändrat medvetandetillstånd tillsammans med övriga faktorer (förväntan, tro, visuell stimuli från interiör, exteriör och kontext), borde platsrelaterade upplevelser förekomma nästan var som helst och framför allt mycket oftare, men så är inte fallet. Det ger slutsatsen att vissa platser besitter en atmosfär som kan underlätta för att känsliga personer lättare kommer i ett förändrat medvetandetillstånd. Det förändrade medvetandetillståndet kan leda till att percipienterna upplever ett eller flera sublima stimuli relaterade till platsen med entitetkontinuitet som de vistas på, vilket i sin tur kan resultera i upplevelser.


Subjektiva upplevelser klassas som sanna eller trovärdiga hallucinationer och det anses att någon form av förändrat medvetandetillstånd är nödvändigt. Det är mer oklart om ett förändrat medvetandetillstånd är en förutsättning för objektiva upplevelser och i så fall, på vilket sätt ett förändrat medvetande påverkar objektiva upplevelser. Om de objektiva upplevelserna är orsakade av omedveten psykokinesi (eller RSPK), som bland annat Roll menar vara orsaken till poltergeistupplevelser, är det mer förståeligt. Ett förändrat medvetandetillstånd hos agenten är i så fall nödvändigt. Då jag inte har funnit någon annan förklaring i litteraturen till objektiva upplevelser, väljer jag att se teorin om omedveten psykokinesi som möjlig. Dock behövs det mer forskning om detta.


Bland annat McCue skriver om begreppet agent, vilka omedvetet kan ”aktivera” och influera upplevelserna. Att en agent omedvetet aktiverar upplevelser verkar troligt, då en viss typ av upplevelser till synes är centrerade till vissa personer. Emellertid anser jag att det kan vara samma typ av agent som är verksamma i både platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser. Detta grundar jag bland annat på att agenter som beskrivs av McCue och Rogo vid platsrelaterade upplevelser, har en liknande karaktär som de agenter i poltergeistupplevelser, vilket beskrivs av Roll. Jag anser även, att trots att agenter kan aktivera upplevelser, är upplevelserna ändå personliga för de olika percipienterna.


5.1.1.3 Kontext och visuella intryck


Upplevelser av entitetkontinuitet på platser som inte direkt kan relateras till människor kan ge exempel på hur upplevelser kan vara relaterade till kontexten. Bland andra anser Houran kontexten vara en av de främsta orsakerna till upplevelser. Upplevelser på platser med entitetkontinuitet i till exempel skogar, har karaktär av omgivningen, vilket märks på hur apparitioner kommer till uttryck (t.ex. skogsrået som har ett yttre av både människa och natur/djur). Slutsatsen blir att teorin om att upplevelser är kontextuellt bundna är trovärdig. Trots att upplevelserna kan relateras till kontexten är det inte en regel - då upplevelser även kan ske utanför kontexten. Att forskning om entitetkontinuitet är begränsad till platser som direkt kan relateras till människor anser jag begränsar och försvårar forskningen om entitetkontinuitet. Att undersöka entitetkontinuitet som en helhet och inte begränsa upplevelserna till byggnader och andra platser (som direkt kan relateras till människan), kan ge en ny förståelse för fenomenet.


Houran anser även att den visuella demissionen är av stor vikt i upplevelserna. Jag anser liksom Houran att det är mycket troligt att visuella intryck på platsen kan skapa en suggestiv atmosfär som påverkar frekvensen och styrkan i upplevelserna samt hur de kommer till uttryck. Emellertid anser jag inte att den visuella dimensionen är upphov till upplevelser eftersom upplevelser även sker där det inte finns någon visuell ”spänning” eller ”mystik” (t.ex. i varuhus, ordinära lägenheter eller i till synes ordinära skogspartier). Emellertid håller jag det mycket troligt att visuella intryck kan forma upplevelserna och ge dem karaktär. Kontext och den visuella dimensionen anser jag kan vara två av de grundläggande faktorerna för hur upplevelserna kommer till uttryck – främst då det gäller apparitioner.


5.1.1.4 Sambandet mellan poltergeistupplevelser och platsrelaterade upplevelser


Gauld och Cornells forskning om poltergeistupplevelser visar ett tydligt samband mellan platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser. De två typerna av upplevelser kommer till uttryck på liknande sätt, även om poltergeistupplevelser är mer utåtagerande och främst verkar vara relaterade till yngre personer. Enligt Denning och andra spiritistiska teorier kan en persons psyke eller känslomässiga energier, integreras med platsens energier (entitetens energi) och skapa en platsrelaterad entitetupplevelse. Personer med liknande psykiska energier som platsens energier, blir agenter för upplevelserna. Det som främst anses vara utlösande i en platsrelaterad upplevelse är agentens undertryckta negativa känslor, som till exempel ilska, frustration eller sorg. De undertryckta känslorna är mycket lika de faktorer som enligt animistiska teorier av bland andra Roll anses vara utlösande i poltergeistupplevelser, och enligt Rogo i vissa platsrelaterade upplevelser. Enligt de spiritistiska teorierna fortgår upplevelserna spontant till dess att agenten har medvetandegjort eller löst problemet, varpå upplevelserna blir mindre frekventa och mildare, liknande i poltergeistupplevelser. Agentens omedvetna eller delvis omedvetna psykiska material knyter samman platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser. Jag anser det vara troligt att upplevelser på platser med entitetkontinuitet främst kan relateras till personer (agenter) med känslomässiga problem, vilket även kan ses i poltergeistupplevelser.



Alla människor anses potentiellt kunna ha platsrelaterade upplevelser på någon nivå, även om det enbart uppleves som en ”underlig” eller mystik känsla i atmosfären. Dock har det inte undersökts om platsrelaterade upplevelser är vanligare bland yngre personer (barn och tonåringar) liksom vid poltergeistupplevelser. Inte heller har det undersökts om yngre personer oftare har platsrelaterade upplevelser med poltergeistkaraktär. Det är möjligt att undersökningar på platser med entitetkontinuitet rapporteras av vuxna, vilka forskningen även främst fokuserar på. Bristen på forskning om barn och tonåringars entitetupplevelser kan bero på att det är vanligt att entitetupplevelser många gånger uppfattas vara fantasier eller inbillning (eftersom barn har utvecklad fantasi), varpå yngre percipienter inte blir trodda. Platsrelaterade upplevelser är till stor del subjektiva och är därför kanske inte upplevda av mindre känsliga i en familj (t.ex. föräldrar och syskon). De mer utåtagerande poltergeistupplevelserna är svårare för mindre känsliga att missa, då de ofta starkt objektiva upplevelserna kan upplevas av samtliga närvarande på platsen. En annan trolig orsak till att upplevelser på platser med entitetkontinuitet inte rapporteras lika ofta av yngre personer, kan bero på separationen från föräldrarna som börjar i de yngre tonåren. Mystika eller skrämmande upplevelser i hemmet anförtros av yngre personer troligtvis främst till bästa vänner än till föräldrar ”som ändå inte skulle tro på det”. Det är möjligt att både platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser främst är upplevda av yngre personer och de två upplevelsetyperna är samma sorts upplevelse, som kommer svagare eller starkare till uttryck.


Poltergeistupplevelser och upplevelser på platser med entitetkontinuitet är särskiljda av folktron och den akademiska traditionen. Jag anser det är troligt att de två fenomen är grundade på samma faktorer och kan vara samma typ av fenomen som är mer eller mindre utåtagerande. Att de två typerna av fenomen egentligen är en och samma fenomen, kan förklara överlappningen av poltergeistupplevelser och platsrelaterade upplevelser.


5.1.1.5 Jungianska teorier om entitetkontinuitet


Jungianska teorier om entitetupplevelser är baserade på arketyp - och komplexteorin. Att upplevelserna är både subjektiva och objektiva visar enligt Jung på att de är av transcendent natur, det vill säga, har en funktion som agerar länk eller medlare mellan det medvetna och det omedvetna. Jungs teorier påminner om vikten av ett förändrat medvetandetillstånd och den underlättande funktionen av transliminality.



Enligt Jung kan upplevelser ske när percipienten genom intuition och extra sensorisk perception förnimmer en plats ”kvarvarande psykiska energier” av tidigare händelser eller psykiska tillstånd. De kvarvarande psykiska energierna utgör stimuli på platsen och kan leda till upplevelser. Jungs teori påminner mycket om parapsykologiska teorier om platsminnen och har även samma problem. Det vill säga, det inte finns tillräcklig forskning för att med säkerhet veta om teorin är giltig. En annan typ av entitetupplevelser kan enligt Jung vara numen, som när den är aktiverad agerar som platsrelaterade upplevelser. Även autonoma komplex anses kunna verka som platsrelaterade upplevelser. De två sistnämnda psykologiska funktionerna anses vara bestående tills de blivit medvetandegjorda, vilket påminner om spiritistiska teorier om pseudo hemsökelse och animistiska teorier om poltergeistupplevelser. Upplevelserna kan i dessa fall upphöra när det utlösande emotionella komplexet blir medvetandegjort eller det underliggande problem löst. Att det finns någon form av grundstimuli på platser som kan upplevas och tolkas utifrån det egna psykiska materialet, kan relateras till Tyrrells undersökning om apparitioner som visade att percipienter upplever samma stimuli, men ur olika perspektiv.


Det är troligt att stimuli, eller en primär upplevelse på en plats, kan leda till (eller aktivera) personliga sekundära upplevelser, vilka är integrerade med stimuli på platsen, i form av kvarvarande psykiska energier.



Den jungianska forskningen om entitetupplevelser avstannade efter Jungs och Jaffés arbeten och teorierna har inte prövats närmare - vilket är nödvändigt. Dock används Jungiansk psykologi som ett verktyg inom religionspsykologin för att förstå den verklighet människan lever i och upplever. De jungianska teorierna stärks också av de tidigare redovisade parapsykologiska teorierna. Nämnda faktorer gör att jag anser att stor vikt kan läggas på dessa teorier och vidare kan de användas för att tolka och förstå transcendenta platsrelaterade upplevelser.


5.2 Entitetkontinuitet ur ett religionspsykologiskt perspektiv


Arbetet har visat att platser med entitetkontinuitet är varierade och kan komma till uttryck genom subjektiva och objektiva upplevelser. Upplevelserna kan bland annat vara apparitioner i form av människor, antropomorfa väsen eller djur. Upplevelserna kan även komma till uttryck genom en känsla av närvaro, ljud, lukt och fysisk påverkan. Upplevelserna kan pågå i längre eller kortare stunder och kommunikation med apparitioner kan ske (om än som subjektiva upplevelser).



Upplevelserna kan relateras till speciella platser genom en upplevelsetradition, det vill säga det sker återkommande transcendenta upplevelser på olika typer av platser som vanligtvis inte är relaterade till en specifik religion. Dock förekommer även entitetkontinuitet på platser som är sakrala (t.ex. kyrkor). Trots att platser med entitetkontinuitet vanligtvis är lokaliserade till icke religiösa platser, uppfattas platserna av många människor som ”heliga” - i platsens egenskap att vara en länk mellan det okända, den mystika andra världen och den profana världen. Närheten till ”den andra världen” gör att annars profana platser transformeras till heliga rum. Föreställningen av att platser med entitetkontinuitet har inneboende andar, spöken eller andra väsen, gör att entitetkontinuitet kan jämföras med animism, det vill säga, föreställningen att objekt och platser är besjälade.



Entitetkontinuitet är en mångdimensionell upplevelse, där ett flertal faktorer är inblandade som ger upplevelsen form och struktur. Upplevelserna är till synes en blandning av percipientens psykiska material, platsen, kontexten och visuella intryck. Främst verkar upplevelserna vara psykologiska inre, subjektiva upplevelser som kan komma till uttryck genom objektiva upplevelser. Upplevelserna varierar troligtvis i intensitet beroende på hur känsliga percipienterna är, förväntan om entitetkontinuitet (då vetskap om platsens entitetkontinuitet finns) och graden av suggestiv miljö (t.ex. om platsen uppfattas vara ett ”stereotypiskt spökhus”, om det är natt osv.).



Richard Wiseman, Caroline Watt, Emma Greening, et. al., visade i sin undersökning att en tro på entiteter eller entitetkontinuitet underlättar för upplevelser. Emellertid är inte en tidigare tro på entiteter en förutsättning för att upplevelser ska ske. De fann även att troende har frekventare och starkare platsrelaterade upplevelser då de blir mer angelägna att rapportera ovanliga upplevelser och/eller har förväntningar som kan leda till upplevelser. Dock bör även hypotesen om att personer som inte tror (eller inte vill tro) på entiteter många gånger bortser från upplevelser och tolkar dessa för att vara alldagliga/naturliga företeelser och inte transcendenta. Vidare verkar vad bland andra Mackenzie benämner som en känslighet för entitetupplevelser, vara en förutsättning för att ha subjektiva entitetupplevelser. Känsligheten verkar vara förenad med en personlighetstyp som har hög transliminality. Dessa personer kan med lätthet glida mellan olika medvetandetillstånd och har därmed lättare än andra personer att medvetandegöra sublim stimuli på en plats.



McCue skriver att agenter omedvetet kan aktivera upplevelser på en plats, vilka sedan även kan upplevas av andra (främst av känsliga personer). Att vissa personer är agenter som omedvetet kan aktivera upplevelser på en plats, tyder enligt mig på att det är troligt att flera faktorer har betydelse för en upplevelse. Enligt Tyrrell kan upplevelserna klassas som en speciell typ av hallucinationer, vilka tycks agera eller handla medvetet eller autonomt. Tyrrells fynd om ett medvetet eller autonomt handlande i upplevelserna, kan relateras till Rogos och Jungs teorier om att upplevelserna är symboliska och relaterade till percipienten eller agenten som vistas på platsen. Rogos och Jungs teorier kan jämföras med poltergeistupplevelser, vilka bland andra Roll har funnit kan härledas symboliskt till agentens undertryckta känslor och psykiska material. Jag anser det troligt att alla entitetupplevelser kan relateras till percipientens psykiska material, vilket enligt Roll kan förstås närmare genom att tolka upplevelserna symboliskt. Att upplevelserna kan tolkas symboliskt och därmed förstås på en djupare psykologisk nivå, återfinns i Jungs och Jaffés teorier.



Även om upplevelserna har psykologiskt, symboliskt material är de också kulturellt influerade; och liksom Houran anser, verkar upplevelserna vara relaterade till kontext och visuella intryck, liksom i traditionella religiösa upplevelser. Påverkan av kontext och visuella intryck i upplevelser, anser jag kan ses vid upplevelser på platser som inte är direkt relaterade till människor (t.ex. i en skog). Variationen på platser med entitetkontinuitet är stor och upplevelser sker även i ordinära hem och på andra platser som inte visuellt kan relateras till en föreställning om entiteter. Detta visar att trots att upplevelserna är färgade av kontexten och den visuella demissionen, är dessa faktorer inte grunden till platsrelaterade upplevelser.



Faktorer som psykologiskt material, kultur, kontext och visuella intryck, är element som är viktiga element för upplevelsen. Dock är det ännu en faktor som bör nämnas och kanske den mest grundläggande, vilken Tyrrell berör i den tidigare nämnda undersökningen om apparitioner (att flera personer samtidigt kan ha liknande subjektiva upplevelser vid samma tillfälle). Tyrrell hänvisar i resultatet till ”entiteten – vad det nu är”. Jag har valt att tolka Tyrrells förklaring av ”entiteten …” som primärupplevelse eller ett grundstimuli, vilket förnimms genom ett personligt filter och är stimuli av en säregen atmosfär som omedvetet kan föra tanken hos percipienten till en känsla av en annan värld. Grundstimuli kan även relateras till inbedda kyrkor eller platser med mana, vilka anses underlätta för bön och en känsla av en närhet till ”den andra världen”.

5.2.1 Den andra världen – En portal till det omedvetna


Swedenborg har varit en influens till spiritistiska teorier om den andra världen vilken anses integrera med den fysiska världen och människan. Synen på världar bortom den fysiska världen, visar på uppfattningen om en realitet bestående av en rymd och evighet som är oberoende av tid och rum. Sculthorp analyserar sina egna upplevelser av ut ur kroppen upplevelser och den andra världen och påpekar att det egna psykiska materialet till stor del påverkar hur den andra världen och symboliken i den andra världen kommer till uttryck. Jag anser att den personliga symboliken i upplevelserna visar på att upplevda resor till andra världar är psykiska resor till det omedvetna (ur ett jungianskt perspektiv). Samt att en tro eller förväntan på att platser har entitetkontinuitet, underlättar för upplevelser eftersom besökare på platserna är öppna för en tanke på den andra världen (dvs. det omedvetna). Likaså anser jag att en känsla av den andra världen kan göra inneboende eller besökare på en plats med entitetkontinuitet mer mottagliga för material från det omedvetna. Detta anser jag då platserna verkar ha en viss kvarvarande transcendent atmosfär som verkar underlätta för ett förändrat medvetandetillstånd.


Upplevelsen av närheten till en annan värld brukar vara den första upplevelsen på en plats med entitetkontinuitet. Price beskrev känslan på platserna med entitetkontinuitet påverka hans sinnestämning och vara antingen uppiggande eller nedstämmande. Samma fenomen beskrev Mackenzie. Han upplevde att platserna kunde vara ”laddade med en känsla eller stämning”. Det Price och Mackenzie beskriver är platsens transcendenta atmosfär. Atmosfären skiljer sig på de olika platserna, men ger en många gånger subtil känsla av den andra världen. Jag har valt att benämna denna säregna atmosfär för grundstimuli. Grundstimuli verkar fungerar som en ”mall” eller ”form” för upplevelsernas utformning, det vill säga, vad upplevelserna har för karaktär. Till exempel är grundstimuli i inbedda kyrkor troligtvis präglade av kristna böner och skapar en speciell ”känsla” på platsen. De religiösa upplevelserna som sker i den inbedda kyrkan är enligt denna hypotes, formade av platsens grundstimuli och påverkar hur upplevelserna kommer till uttryck. Det här tankesättet stärker även förståelsen om upplevelser relaterade till en plats kontext. Grundstimuli kan förstås fungera som en reflektion av det omedvetna som strävar efter att bli medvetandegjort. Komplex aktualiseras vid bilder eller situationer som berör komplexets tema, vilket gör det troligt att platsen kan relateras till percipientens komplex.



Grundstimuli är utmärkande för platser med entitetkontinuitet och verkar vara nödvändigt för att upplevelser skall ske. Grundstimuli kan även förstås som någon form av platsminne och/eller psykisk avtryck, i egenskap av den säregna atmosfären (som måste komma någonstans ifrån) och som verkar som ett sublimt stimuli.


Enligt teorier om platsminnen kan känslor och tankar bli kvar i den lokala omgivningen. Om kvarvarande psykiska avtryck är orsaken till den säregna atmosfären, kan det förväntas att äldre hus har ”hög” entitetkontinuitet (dvs. det sker många och intensiva upplevelser på platsen), eftersom det troligtvis har utspelats många traumatiska och/eller känslosamma upplevelser på platsen. Även om många hus med entitetkontinuitet förefaller vara äldre, finns det även entitetkontinuitet på andra platser, till exempel fartyg, nybyggda hus samt platser i skogen där människor vanligtvis inte vistas. Likaså är det även många äldre hus som inte har entitetkontinuitet.


Enligt Jung underlättar ett förändrat medvetande för entitetupplevelser vilket i höjer percipientens extra sensoriska perception (eller känslighet). Den förhöjda känsligheten underlättar för fler och/eller starkare upplevelser och skapar en upplevelsespiral (som leder till fler och starkare upplevelser). Upplevelser kan enligt det här synsättet generera nya upplevelser och underlätta för att nya upplevelser ska ske. Det ger slutledning att på platser där många olika personer vistas och har upplevelser (t.ex. hotell, allmänna byggnader eller äldre hus), får en ”högre grad” av entitetkontinuitet. Det vill säga, det sker fler och starkare upplevelser där än på platser med ”låg grad” av entitetkontinuitet, där det oftast inte vistas människor eller har vistats människor som kan generera nya upplevelser. Besökares eventuella upplevelser kan enligt det här synsättet förstärka entitetkontinuiteten och generera nya upplevelser, vilket gör att graden av entitetkontinuitet kan variera på olika platser. Till exempel kan hus som människor besöker enbart för att det har entitetkontinuitet, få hög entitetkontinuitet (en sådan plats kan vara Borgvattnet, se bild 7 sid. 13).



En suggestiv påverkan av platsens kontext och visuella dimension, påverkar hur upplevelsen kommer till uttryck. Bland andra Houran har funnit att reflekterande ytor ofta är inblandade vid platsrelaterade upplevelser. Reflekterande ytor som speglar och vatten har setts som portaler till den andra världen och kan utgöra symboler för den andra världen och det omedvetna. Symboler för det omedvetna kan verka som stimuli och underlätta för projiceringar av percipientens egna omedvetna. Upplevelsen kan troligtvis stärkas genom yttre stimuli i form av bilder, symboler och händelser i den lokala omgivningen som kan relateras till percipientens psykiska material. Eftersom det omedvetna ständigt strävar efter att bli medvetandegjort, kan troligtvis sublim stimuli i form av symboler på platsen, tillsammans med platsens atmosfär, resultera i entitetupplevelser (som kan spåras till percipientens psykiska material).


5.2.1.1 Upplevelser på platser med entitetkontinuitet som psykiska manifestationer


Materialet i arbetet har visat att upplevelser på platser med entitetkontinuitet verkar vara som bland annat Price och Jung påpekar – någonting mitt emellan psykiska och fysiska upplevelser. Upplevelserna kan förstås som psykiska manifestationer, projicerade på den lokala omgivningen.


För att upplevelser ska ske på en plats med entitetkontinuitet anser jag att förutom någon grad av förändrat medvetandetillstånd, känslighet och grundstimuli, att en eller flera av följande faktorer är nödvändiga: förväntan, en tidigare tro på entiteter, symbolik på platsen (visuella intryck), kontext. Jag anser det även vara troligt att en reflektion av emotionella komplex kan ske i det omedvetna på platser med entitetkontinuitet vilket kommer till uttryck genom entitetupplevelser.


Material i det omedvetna tillsammans med en viss känslighet för entitetupplevelser, kan underlätta för att ”fånga upp” grundstimuli på platsen. Framför allt om grundstimuli symboliskt passar in med percipientens psykologiska material. Percipientens psykiska material kan enligt det här tankesättet sammansmälta med grundstimuli i den lokala omgivningen som dubbelexponerad film. Det vill säga, percipientens psykiska material, tillsammans med grundstimuli på platsen blir en helhet - en entitetupplevelse, vilken kan förstärkas genom visuella intryck och kontexten. Liksom i poltergeistupplevelser borde symboliken i upplevelserna stämma överens med percipientens psykiska material.


Subjektiva upplevelser på platser med entitetkontinuitet anser jag kan förstås som den typ av upplevelse som kan ske när en person under en stund koncentrerat betraktar till exempel en samling vattendroppar. Vid ett sådant tillfälle kommer personen in i ett förändrat medvetandetillstånd och vattendropparna kan upplevas förändras och får en annan (många gånger symbolisk) form. Hallucinationsupplevelsen av bilderna/symbolerna har sitt ursprung i betraktarens omedvetna och är anpassade till dennes psykiska material. I den objektiva verkligheten förändras inte dropparna till de bilder som betraktaren upplever, utan är endast en upplevelse av betraktaren. Vattendropparna har ett ursprungligt mönster eller en formation, som integrerar med percipientens psykiska material, vilket möjliggör en meningsfull perception (även om symboliken inte tolkas medvetet av percipienten). Upplevelsen kan inte ske utan en interaktion mellan percipienten, ett förändrat medvetandetillstånd, percipientens psykiska material och vattendropparnas formation. Förnimmelsen av vattendropparna kan liknas med en förnimmelse (eller reflektion) av grundstimuli på en plats med entitetkontinuitet. Grundstimuli reflekteras i percipientens omedvetna under ett förändrat medvetandetillstånd och skapar en personlig upplevelse (av stimuli) i dennes verklighet.


Att förstå platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser som psykiska manifestationer från det omedvetna kan underlätta förståelsen av upplevelserna. Sambandet mellan dessa två upplevelser (platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser), är den psykiska faktorn; vilket ger ett antagande om att de två upplevelseformerna är både plats och personrelaterade. Vid upplevelser på platser med entitetkontinuitet anses hemmet eller platsen som percipienten vistas på, vara avgörande för upplevelsens förekomst. Poltergeistupplevelser anses vara personrelaterade men är troligtvis även relaterade till hemmet eller till andra betydelsefulla platser för agenten. Vid platsrelaterade upplevelser är agenten en person som bor eller vistas på platsen och omedvetet aktiverar upplevelsen. Emellertid kan agenten även ha upplevelser på andra platser med entitetkontinuitet. Det är möjligt att poltergeistupplevelser inte är någonting annat än en variant av platsrelaterade upplevelser som har ett mer objektivt och fysiskt uttryckssätt. Dock finns det ingen forskning om platser med poltergeistupplevelser där det även finns entitetkontinuitet, utan de två upplevelsetyperna skiljs av traditionen åt. Jag anser det ändå möjligt att platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser är samma typ av upplevelse, vilket bland annat stöds av Gauld och Cornells forskning, vilket har visat att de två upplevelsetyperna är överlappande. Poltergeistupplevelser kan enligt mig vara beroende av någon grad av entitetkontinuitet, där till exempel en personlig kris hos en person på platsen kan utlösa kraftigare upplevelser i form av poltergeistupplevelser. Det vill säga, en plats med entitetkontinuitet kan utgöra grunden för poltergeistupplevelser. Människor med undertryckta känslor kan eventuellt påverkas av platser med någon grad av entitetkontinuitet. Deras psykiska material kan resultera i att det tillfälligt sker poltergeistupplevelser på platsen (vilka dessa personer är agenter till). Det här synsättet kan förklara de fall av poltergeistupplevelser där upplevelserna till synes inte ”förföljer” agenten till andra platser.



Material i det omedvetna i entitetupplevelser kan enligt Jung komma till uttryck genom numinösa upplevelser och förkroppsligade autonoma komplex. Numen, autonoma komplex eller andra starka känslor som inte blir medvetandegjorda kan enligt mig eventuellt kvarvara på vissa platser och verka som stimuli (grundstimuli) för fler upplevelser. Likt den spiritistiska teorin om pseudo hemsökelse, där trauman och problem som blir olösta, anses orsaka entitetkontinuitet, eller de animistiska teorierna om platsminnen, där psykiskt starka situationer kan kvarvara i den lokala omgivningen. Upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan upphöra om agenten flyttar eller vistas inte vistas på platsen. Dock är det troligt att liknande upplevelser sker för agenten på andra platser med entitetkontinuitet, speciellt om grundstimuli stämmer in med percipientens/agentens psykiska material. Det är möjligt att det även gäller vid poltergeistupplevelser. I de fall poltergeistupplevelserna har fortsatt på en annan plats (t.ex. vid flytt), kan det enligt mig bero på att agenten är på en annan plats med entitetkontinuitet. Andra platser som agenter vid poltergeistupplevelser vistas på kan vidare relateras till percipientens omedvetna och/eller undertryckta känslor. Till exempel kan agentens upplevelser inte bara ske i hemmet, utan även i anslutning till jobbet eller skolan. Det vill säga, om agenten jobbar på ett kontor och platsen symboliskt är relaterat till det underliggande problemet, samt om platsen har entitetkontinuitet i någon grad, sker troligtvis fortsatts poltergeistupplevelser. Poltergeistupplevelser verkar ha samma psykiska funktion som numen och autonoma komplex jag anser det vara mycket troligt att poltergeistupplevelser är just detta – numen eller autonoma komplex. Vidare anser jag att så kallade poltergeistupplevelser inte enbart behöver vara huvudsakligen objektiva/fysiska (som de vanligtvis beskrivs i litteraturen). Troligtvis kan upplevelserna även komma till uttryck i vad som mer kan liknas vid ”traditionella” platsrelaterade upplevelser, med fler subjektiva upplevelser. Dock troligtvis med en mer personlig prägel på upplevelserna och eventuellt kombinerat med en upplevelse att vara förföljd av en entitet.


Då det enligt min uppfattning är möjligt att platsrelaterade upplevelser och poltergeistupplevelser är grundade på samma faktorer, är det troligt att det kan finnas två kategorier av upplevelser på platser med entitetkontinuitet:


1. Upplevelser utlösta av grundstimuli på platsen, vilket bland annat kan förstås som kvarvarande psykiska avtryck. Upplevelsen kan ses som en projektion av det omedvetna baserat på grundstimulis förutsättningar. Återigen hänvisar jag till Tyrrells undersökning som visade att upplevelser av samma stimuli resulterar i personliga upplevelser. Denna typ av upplevelse benämner jag för primär upplevelse.


2. Upplevelser utlösta av grundstimuli och är direkt relaterade till agentens omedvetna. Det vill säga, upplevelsen är omedvetet producerad av agenten. Till denna kategori kan poltergeistupplevelser samt Jungs teorier om numen och autonoma komplex placeras. Denna typ av upplevelser benämner jag som sekundära upplevelser.,


De två kategorierna är integrerade och det är svårt att skilja dem åt då det finns för lite forskning om ämnet. Det är dock möjligt att det rör sig om samma faktorer och att de två upplevelsetyperna inte är separerade, utan kombinerar och kompletterar varandra.


5.3 Slutsats


Det analyserade materialet har visat att upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan komma till uttryck på varierande sätt. Subjektiva upplevelser kan ses som en form av hallucinationer och är vanligare än objektiva upplevelser. Medan subjektiva upplevelser troligtvis endast kan upplevas av människor av en speciell personlighetstyp (känsliga), kan objektiva upplevelser upplevas av samtliga närvarande på platsen. Många gånger är en tro på entiteter baserade på egna upplevelser. Tron på entiteter underlättar i sin tur för upplevelser.


Upplevelsetraditionen, upplevelsen av en närhet till den andra världen och tron på andar relaterade till dessa platser, gör att entitetkontinuitet kan förstås som en typ av animism. Reningsritualer som till exempel exorcism kan resultera i att entitetkontinuitet tillfälligt upphör helt eller mildras. Även att medvetandegöra underliggande psykiskt material som överensstämmer symboliskt med upplevelserna kan resultera i att upplevelserna upphör eller avtar. Dock är det troligt att upplevelser återkommer på platsen om en ny agent eller percipient med ett psykiskt material som överensstämmer med grundstimuli vistas på platsen. Emellertid är det oklart i vilken utsträckning upplevelserna återkommer.


Animistiska teorier har hög trovärdighet, främst på grund av den noggrant utförda forskningen. De spiritistiska teoriernas validitet kan ifrågasättas då det förutsätter att själen/personligheten överlever den fysiska döden, vilket är svårt att bevisa. Emellertid kan inte heller motsatsen bevisas, det vill säga, att någon del av själen/personligheten faktiskt överlever. Om dessa teorier kan utgöra bevis för själens eller personlighetens överlevnad efter den fysiska döden och användas för att förstå naturen av entitetupplevelser, är tveksamt. Dock är teorierna intressanta ur ett hermeneutiskt perspektiv.


Även om den jungianska forskningen avstannat efter Jaffés arbete och Jungs teorier inte har prövats vidare, kan jungianska teorier, då de på flera plan överensstämmer med animistiska teorier, användas i forskning om platsrelaterade transcendenta upplevelser. Jungianska teorier har vidare använts inom religionspsykologi för att förstå religiösa upplevelser, till vilket dessa upplevelser tillhör. Teorier om platsminnen är svåra att bedöma då de olika upplevelseformerna både talar för och emot platsminnen. Emellertid finner jag det troligt att det finns någonting som kan uppfattas på vissa platser i ett förändrat medvetandetillstånd. Jung nämner likaså att ”någonting” eventuellt kan kvarvara i den lokala omgivningen, vilket kan tolkas som kvarvarande psykisk energi, som känsliga personer omedvetet kan uppfatta, vilket jag anser vara troligt. Teorier om platsminnen kan ge större förståelse för spiritistiska teorier, då en omedveten avläsning av eventuell kvarvarande psykisk energi troligtvis kan uppfattas som avlidna människors andar.


Platser med entitetkontinuitet har en säregen atmosfär eller ”känsla” som kan beskrivas som grundstimuli och vidare kan förstås som atmosfären i inbedda kyrkor eller platser med mana. Upplevelser av grundstimuli eller kvarvarande psykiska energier kan troligtvis medvetet eller omedvetet uppfattas genom extra sensorisk perception. Det är även troligt att grundstimuli är psykiskt starka situationer, numen eller autonoma komplex som inte har blivit medvetandegjorda och därför är kvar latent som ”psykisk energi” på platsen - tills det aktiveras av någon med liknande psykologiska material (vilken blir agent). Grundstimuli (som kan upplevas som en känsla av en annan värld eller en annan dimension) kan väcka upp känslor och emotionella komplex hos personer som vistas på platsen.


Grundstimuli kan från detta perspektiv förstås som en psykologisk förutsättning eller en psykisk spegel som reflekterar percipienternas psykiska material. Det reflekterade psykologiska materialet som överensstämmer med grundstimulis karaktär, kan leda till psykiska manifestationer i form av entitetupplevelser. Poltergeistupplevelser verkar vara samma typ av upplevelser som platsrelaterade upplevelser, men mer utåtagerande. Det är troligt att yngre personer överlag har fler entitetupplevelser (liksom i poltergeistupplevelser).


Upplevelser av grundstimuli och manifesterat psykiskt material verkar integrera och komplettera varandra och kan benämnas som primära (grundstimuli) och sekundära (manifesterat psykiskt material) upplevelser. Teorin om grundstimuli kan eventuellt förklara olika grader av entitetkontinuitet, då det förutsätter att upplevelser på en plats genererar nya upplevelser. Kultur, kontext och visuella intryck färgar de personligt inriktade upplevelserna och kan verka som sublimt stimuli. Emellertid är inte nämnda faktorer en förutsättning för att upplevelser ska ske.


Resultatet från analysen av materialet om entitetkontinuitet kan ur ett religionspsykologiskt perspektiv sammanfattas genom följande punkter:


· Upplevelserna är varierande och kan vara både subjektiva och objektiva.


· Entitetkontinuitet är en typ av animism.


· Upplevelserna kan tillfälligt avta eller upphöra genom reningsritualer eller genom att agenten medvetandegör det verksamma psykologiska elementet i upplevelsen.


· Animistiska teorier är vetenskapligt giltiga enligt kvantitativa forskningsmetoder, medan de spiritistiska teorierna är mer vetenskapligt tveksamma, men kan förstås utifrån hermeneutisk forskningstradition.


· Platsrelaterade upplevelser verkar vara likvärdiga med poltergeistupplevelser.


· Upplevelserna är påverkade av kultur, kontext och visuella intryck, men är inte orsakade av detta.


· Även om alla människor potentiellt kan ha upplevelser på platser med entitetkontinuitet, verkar en speciell personlighetstyp (känsliga) och ett förändrat medvetandetillstånd vara nödvändigt för att upplevelser ska ske. Emellertid kan alla människor ha objektiva upplevelser.


· En agent på platsen kan vara utlösande för vissa upplevelser.


· Upplevelserna är tillsynes relaterade till agentens och/eller percipientens omedvetna eller delvis omedvetna psykiska material.


· Upplevelserna kan förstås som psykiska manifestationer.


· Entitetkontinuitet kan relateras till Jungiansk psykologi och förstås som psykiska manifestationer, däribland numen och autonoma komplex.


· Jungs teorier om kvarvarande psykiska energier kan likställas med teorier om platsminnen.


· Kvarvarande psykiska energier eller platsminnen kan förstås som en plats atmosfär eller känsla, vilket är den första upplevelsen på platsen och som färgar kommande upplevelser. Jag har valt att benämna detta för grundstimuli.


· Grundstimuli kan ses som en psykisk spegel som påverkar känsliga människor på platsen vars psykiska material är av samma karaktär som grundstimuli. Det psykiska materialet reflekteras i grundstimuli och kan resultera i upplevelser.


· Det är troligt att det finns två typer av platsrelaterade entitetupplevelser, sekundära och primära upplevelser, vilka kombinerar och kompletterar varandra.


· Platsrelaterade upplevelser kan eventuellt generera fler upplevelser på platsen.


Upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan tolkas som en alternativ verklighet – skapad av det omedvetna, men upplevd av det medvetna.


5.3.1 Framtida forskning


Framtida religionsvetenskaplig forskning inom entitetkontinuitet bör vara omfattande, då ämnet är relativt outforskat. Forskning kan ske inom både religionshistoriskt och religionspsykologiskt paradigm. Forskningen kan till exempel inriktas på djupintervjuer av personer i olika åldrar som har haft återkommande upplevelser på platser med entitetkontinuitet, men även om objekt (t.ex. möbler och tavlor) som uppfattas ha entitetkontinuitet. Det kan undersökas om det i intervjuer förekommer att upplevelser på platser med entitetkontinuitet är manifestationer av det omedvetna samt percipienternas roll i upplevelserna. Framtida forskning kan även fokusera på likheter och skillnader i upplevelser på platser med entitetkontinuitet och mer traditionella religiösa platsrelaterade upplevelser (t.ex. relaterade till inbedda rum).



En annan intressant forskning är att undersöka huruvida känsliga personer från en västerländsk kultur har ”typiska västerländska” upplevelser (om det existerar sådana) på platser i en annan kulturell kontext (t.ex. Japan); samt hur deltagarnas upplevelser påverkas av den kulturella kontexten. Även tvärkulturell forskning om hur upplevelserna kommer till uttryck i olika kulturer kan bidra med värdefull kunskap.
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Begrepp och definitioner


Agent
Person som anses vara ”källan” till platsrelaterade upplevelser.


Antropomorf
Människoliknande.

Apparition
Gestalt.

Arketyper
Universella nedärvda bilder och symboler som återfinns i det kollektiva omedvetna och utgör symboliskt material för människans psykiska utveckling. Arketyper förekommer bland annat i drömmar, myter och konst. Arketyperna är: Självet, persona, animus/anima, skuggan, modern, den gamle vise mannen/kvinnan och barnet (Jung).


Det kollektiva omedvetna
Den inre kärnan i det omedvetna där möjligheter till arketyper finns, och där tid och rum är relativa (Jung).


Entitet
Andar eller väsen som inte kan relateras direkt till en religion, utan mer till folktro.


Entitetkontinuitet 
Begrepp för att beskriva en upplevelsetradition av transcendenta upplevelser på en bestämd plats.


Extra sensorisk perception (ESP)
Utomsinnlig varseblivning.


Individuation
En process som sker för att förverkliga den individuella personligheten (Jung).


Komplex
Bortträngda föreställningar eller förhoppningar. Komplex uppstår när en människa vid upprepade tillfällen gör liknande positiva eller negativa erfarenheter och hamnar i en konflikt om hur hon bör anpassa sig till en viss situation (Jung).


Känsliga
Personer som anses och/eller anser sig vara mottagliga för paranormala upplevelser.


Levitation

Något eller någon som lyfts upp i luften utan en till synes 
naturlig förklaring.


Numen
En ofta objektiv upplevelse av en emotionell ”laddning” som kan överföras till medvetandet när en arketypisk bild eller situation inträffar (Jung).

Objektiva upplevelser

”Yttre” eller fysiska entitetupplevelser, vilka kan





registreras med teknisk utrustning.


Percipienter


Personer som har entitetupplevelser.


Platsminnen
Olika teorier om att starkt psykiska händelser eller känslor kan lämna kvarvarande intryck på platser, vilka sedan kan upplevas av känsliga personer. Bland annat i form av entitetupplevelser.


Poltergeist
Objektiva upplevelser som enligt traditionen är centrerad runt en person.


Projektion
Material i det omedvetna som blir projicerat eller förlagt på omgivningen (Jung).


PSI
Sammanfattande benämning för parapsykologiska upplevelser som t.ex. telepati, psykokinesi och psykometri.

Psykokinesi 


Förmågan att påverka materia med sinnet.


Psykometri
Medveten eller omedveten ”avläsning” av föremåls/platsers tidigare ägare/inneboende eller tidigare händelser på platser, som sker utan att använda de fem sinnena.


Sublim stimuli
Stimuli som inte uppfattas av det medvetna.


Subjektiva upplevelser
”Inre” entitetupplevelser som kan relateras till en viss typ av hallucinationer.


Transliminality 
Ett tillstånd eller personlighetstyp, där en person anses ha en tendens att glida in och ut ur olika medvetandetillstånd.


Transcendent funktion
En religiös funktion som verkar för att förena motsatserna i psyket (Jung).
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