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Abstract 

 

The category “occultism” in current mass media puts people who experience problems in the 

spotlight. The purpose of this essay is that on the basis of analytical psychology and the paper 

Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner [Occultism 

in media: A jungian analysis of the therapeutic functions of occultism] (J. Hertzberg 2009) 

highlight the psychological functions and dysfunctions of occultism in television for the 

percipient. Furthermore to clarify the therapeutic purposes of these phenomena when they are 

treated by the media. The conclusion in this paper is that it reveals more psychological 

dysfunctions than functions and that the therapeutic purposes found in current occultism in 

mass media becomes invalid from a jungian perspective. 
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1. Introduktion 

 

Mitt personliga intresse att förstå olika aspekter och perspektiv inom religion och andlighet 

grundlades tidigt. När jag sedan fick möjlighet att studera på högskola kom jag att fokusera 

mina studier inom religionsvetenskap och jungiansk psykologi. Ur mina studier har det vuxit 

fram ett ökat intresse samt ett sökande för att förstå ockulta fenomen och dess betydelse för 

den individuella människan. 

 

I kursen Religionsvetenskap B vid Högskolan i Gävle år 2009 skrev jag B-uppsatsen Ockul-

tism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner1 som tog sin 

utgångspunkt i TV4:s program Det Okända för att försöka reda ut de psykologiska och 

terapeutiska funktionerna som ockultismen i massmedia har för den individuella människan. 

 

Det Okända på TV4 är ett program vars syfte är att med hjälp av medier hjälpa percipienter 

att bli fria från entitetsupplevelser samt söka bakomliggande svar på entitetsupplevelserna. 

Med hjälp av Carl. G Jungs komplexteori samt animusbegrepp förklarar jag i uppsatsen 

Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner hur percipi-

entens fall av entitetsupplevelse kan förhålla sig ur ett jungianskt perspektiv. 

 

Sammantaget framkom det att ur det jungianska perspektivet kan percipientens entitetsupple-

velse förklaras genom bakomliggande komplexpåverkan samt negativ påverkan av animus 

och dessa två aspekter sammankopplade stödjer teorin om ett besatthetstillstånd. Percipienten 

upplever närvaron av entiteten, med negativa emotioner, vilket ur ett jungianskt perspektiv 

kan förklaras med att percipienten inte medvetet upplever en koppling mellan komplexens 

innehåll och påverkan i relation till yttrandet av besatthetstillståndet och det symboliska 

material som produceras därigenom. 

 

Således kan man ur ett jungianskt perspektiv förstå att medierna först hjälper percipienten att 

medvetandegöra omedvetna komplex samt kopplat samman komplex och upplevelser. Får 

inte percipienten därefter bearbeta komplexen kommer percipienten att återfalla i ett tillstånd 

av entitetsupplevelse. Denna hållning strider mot den grundläggande tanken inom jungiansk 

terapi som innebär att komplex bör bearbetas, således för att besatthetstillstånd inte ska få 

                                                           
1 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner 
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fortsatt yttrande hos individen. Enligt min uppfattning leder alltså mediernas arbetssätt inte till 

någon långsiktig hjälp för personen, utan endast till en tillfällig lindring av symtomen efter-

som komplex enligt analytisk psykoterapi bör bearbetas för att inte återfalla in i det omedvet-

na och orsaka individen fortsatt negativ påverkan.2 

 

Aktuell massmedia innehåller flertalet program som är av ockult karaktär och därmed kan vi 

förstå att den inverkan som program av denna karaktär kan ha i den individuella människans 

liv blir påtaglig. Därför anser jag det vara av största vikt att försöka ge ett vetenskapligt 

perspektiv på de psykologiska och terapeutiska funktioner som dessa program har för den 

individuella människan. 

 

Denna C-uppsats i religionsvetenskap kommer således att ta sin utgångspunkt i mitt tidigare 

arbete inom ämnet. Jag kommer att tillföra ett bredare perspektiv genom att använda mig av 

delar av det arbete som Sara Duppils redovisat i sina två uppsatser, Analys av entitetupplevel-

ser ur ett jungianskt perspektiv samt Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk tolkning.3 

Duppils uppsatser berör ämnet entitetsupplevelse och entitetkontinuitet och är skrivna vid 

Högskolan i Gävle. 

 

Valet att fortsätta tidigare arbete är för att jag anser att det finns ett behov av att på ett veten-

skapligt sätt belysa dels individers tro på entiteter samt massmedias roll i utövandet av denna 

tro. Samt de psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner som detta kan leda 

till. Dock är inte utgångspunkten för denna uppsats att avgöra om entitetsupplevelser är 

vetenskapligt bevisbara som fenomen, därmed inte heller meningen att uppsatsen ska bevisa 

entitetsupplevelser som osanna fenomen. Dock är syftet att reda ut dessa fenomens psykolo-

giska funktioner och dysfunktioner samt terapeutiska syfte då fenomenen behandlas i mass-

media. 

 

Jag kommer att lägga tyngdpunkt vid mediernas roll i undersökning och analys. Mediernas 

interaktion med percipienten och deras perspektiv på entitetsupplevelserna blir avgörande i 

frågan om de terapeutiska funktionernas varande eller icke varande ur ett jungianskt perspek-

tiv då de ur det perspektivet förstås kan utgöra en terapeuts roll. 

                                                           
2 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 17-21  
3 S. K. Duppils, 2007 Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv & S. K. Duppils, 2009 Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk 

tolkning 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån den analytiska psykologin och uppsatsen Ockultism i 

media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner belysa vilka psykolo-

giska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner televisionens ockultism kan få för 

percipienten. Samt reda ut mediernas terapeutiska syfte i televisionens ockultism. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

 

 Vilka entitetsupplevelser framkommer i aktuella massmedia som behandlar ockultism? 

 Hur kan dessa entitetsupplevelser förklaras ur ett jungianskt perspektiv? 

 Vilka psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner samt syften kan den 

massmediala ockultismen få för percipienten utifrån ett jungianskt perspektiv? 

 

1.1.2 Metod 

 

Med utgångspunkt i Jungs analytiska psykologi utgår denna kvalitativa undersökning av den 

aktuella televisionens ockultism och dess psykologiska och terapeutiska funktion och dys-

funktion. Uppsatsen baseras således på människors entitetsupplevelser och hur dessa fram-

kommer i massmedia samt vilken psykologisk inverkan och terapeutiska syften den massme-

diala ockultismen kan få för percipienten utifrån ett jungianskt perspektiv. 

 

Två avsnitt av TV4:s Det Okända4 har nedskrivits och sedan analyserats med hjälp av den 

tolkningsbaserade analytiska psykologin för att ge en förklaring till de entitetsupplevelser som 

framkommer i TV4:s Det Okända ur ett jungianskt perspektiv och därigenom försöka förstå 

de psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner samt terapeutiska syften som 

den massmediala ockultismen kan få för percipienten. 

 

Då entitetsupplevelserna är upplevda av en eller flera percipienter är det lämpligt med en 

kvalitativ undersökningsmetod som utgår från fenomenografin5 för att deskriptivt studera 

percipientens individuella upplevelse utan förutfattade meningar. Således är val av teori och 

                                                           
4 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk, Det Okända avsnitt 2, 

2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
5 David M Wulff. 1993 s. 364 
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metod för denna kvalitativa undersökning baserad på analytisk psykologi och Jungs teorier 

vad avser entitetsupplevelser. 

 

1.1.3 Tidigare forskning 

 

Society for Psychical Research, SPR,6 grundades år 1882 i London, England vilket var i en 

tid av nya naturvetenskapliga teorier som frångick det traditionella religiösa paradigmet 

samtidigt som en ökad spiritualism var på framtågande i det västerländska samhället.7 SPR 

utgick från vetenskapliga forskningsmetoder för att undersöka den spiritualism som de höll 

sig kritiska mot och genom de strukturerade metodologiska ramar SPR höll sig till kom de att 

grunda den paravetenskapliga forskningen ur ett naturvetenskapligt perspektiv.8 Forskningens 

resultat kom att visa på ett förändrat medvetandetillstånd hos människan samt vissa person-

lighetstyper lade grunden för paranormala upplevelser som således ansågs vara skapta av 

änniskan.9 

rrör till en människas 

sykiska material och då en manifestation av detta psykiska material.12 

                                                          

m

 

Av Duppils uppsatser kan vi förstå att forskningen kring ockulta fenomen är uppdelad i två 

läger dels animistiska teorier och dels spiritistiska teorier.10 De animistiska teorierna är enligt 

Duppils grundade i tanken om psykisk energi som stannar kvar på en plats med hjälp av 

exempelvis Psi-fält vilket sedermera uppfattas av personer med ESP, extra sensorisk percep-

tion, och därmed skapar en entitetsupplevelse och entitetkontinuitet.11 Det spiritistiska tän-

kandet menar Duppils utgår från tanken om själens överlevnad efter den fysiska döden och 

hänvisar då till Emanuel Swedenborg och hans teorier om entiteter, stadier och världar som 

enligt Swedenborg finns efter den fysiska döden men beskriver även andra spiritistiska 

forskares utgångspunkt som lägger vikt vid att entitetsupplevelser hä

p

 

Carl G. Jungs (1875-1961) teorier gällande ockulta fenomen infattande entitetsupplevelser 

framkommer i hans avhandling Zur Psychologie und Pathologie sogennanter occulter Phä-

nomene.13 Jung har emellertid även hämtat inspiration till sina teorier om entitetsupplevelser 

 
6 http://www.spr.ac.uk/expcms/index.php?section=29#mod_184 Åtkomst:2009-12-28  
7 http://www.spr.ac.uk/expcms/index.php?section=29#mod_184 Åtkomst: 2009-12-28 
8 http://www.spr.ac.uk/expcms/index.php?section=29#mod_184 Åtkomst: 2009-12-28 
9 http://www.spr.ac.uk/expcms/index.php?section=29#mod_184 Åtkomst: 2009-12-28  
10 S. K. Duppils, 2007 Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv & S. K. Duppils, 2009 Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk 

tolkning 
11 S. K. Duppils, 2009 Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk tolkning s. 7-57  
12 S. K. Duppils, 2009 Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk tolkning s. 7  
13 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 2-7  
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genom parapsykologins animistiska teorier i samarbete med Aniela Jaffé (1903-1991) genom 

boken An Archetypal Approach to Death Dreams and Ghosts där entitetsupplevelse tolkas 

ymboliskt i relation till människans psykiska material.14 

netism 

ch entitetkontinuitet och visuellt intryck samt kontextens inverkar på upplevelserna.15 

r således för att ockulta fenomen uppstår i en mänsklig, subjektiv 

ch psykologisk kontext. 

ediets perspektiv för 

tt få en ökad förståelse för deras terapeutiska funktion och dysfunktion. 

 

                                                          

s

 

Etablerade religioners transcendenta upplevelser har inom religionsvetenskapen uppfattats 

som religiösa upplevelser medan upplevelser av ockulta fenomen ofta faller inom pseudove-

tenskapen och får därför inte ta plats inom vetenskapen som legitima religiösa upplevelser 

vilket har fått konsekvensen att forskning kring paravetenskapliga fenomen ofta inte är 

accepterad som seriös forskning. Duppils beskriver dock att det animistiska paradigmet fått 

lägga fram sina teorier för vetenskaplig prövning som exempelvis samband mellan mag

o

 

I denna uppsats är tidigare forskning kring ockulta fenomen relevant ur jungianskt perspektiv 

då syfte och frågeställning ska utröna det jungianska perspektivet på de entitetsupplevelser 

som framkommer i aktuell massmedia och vad denna form av ockultism har för psykologiska 

och terapeutiska funktioner och dysfunktioner hos percipienten. Således är tidigare adekvat 

forskning för denna uppsats baserad på Jungs tidigare arbete samt uppsatser skrivna i ämnet 

av Johanna Hertzberg16 och Sara Duppils.17 Tidigare forskning och teorier inom vetenskap 

och pseudovetenskap tala

o

 

Mediets arbete sker med utgångspunkt att mediet upplever sig ha paranormala krafter så som 

exempelvis möjlighet att kommunicera med avlidna personer.18 Denna förmåga anses även de 

medier besitta som medverkar i den aktuella massmedian inriktad på ockultism som jag har 

undersökt i denna uppsats.19 Således är det med hänsyn till att det endast framkommer en 

ringa forskning kring mediernas arbete, som jag i uppsatsen inkluderar m

a

 
14 S. K. Duppils, 2009 Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk tolkning s. 55  
15 S. K. Duppils, 2009 Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk tolkning s. 8  
16 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner  
17 S. K. Duppils, 2007 Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv & S. K. Duppils, 2009 Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk 

tolkning  
18 Wetherell Margaret, Taylor, Stephanie & Yates, Simeon J. 2001 s. 49  
19 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk, Det Okända avsnitt 

2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk  
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1.1.4 Teori 

 

Valet av jungiansk teori som analytiskt redskap i denna uppsats är gjort med hänvisning till 

att ett viktigt perspektiv i teorin vad gäller förståelse av ockulta fenomen som entitetsupple-

velser är det animistiska paradigmet samt att Jung inspirerats av detta paradigm i sin forsk-

ning om ockulta fenomen.20 Jungs analytiska psykologi och teorier används inom religions-

psykologin som ett fenomenografiskt arbetsredskap och deskriptiv undersökningsmetod för 

att beskriva subjektiva upplevelser.21 

 

Jag kommer att utgå från animusperspektivet men även använda mig av teorin om besatthets-

tillstånd. Arketypen animus är mannen i kvinnan, med motsvarigheten anima, kvinnan i 

mannen, som kan projiceras på omvärlden från subjektivt håll. Besatthetstillstånd kan förkla-

ras vara en rubbning mellan jaget och medvetandet i förhållande till komplexets innehåll och 

manifestation. Besatthetstillståndet kan således yttra sig som upplevelse av entitet/er. 

 

Entitetsupplevelser kan med hjälp av jungiansk teori tolkas som autonoma komplex i männi-

skans omedvetna som yttrar sig genom ett av människan producerat symboliskt material som 

är sammankopplat med det autonoma komplexet och kan då benämnas som ett besatthetstill-

stånd.22 Entitetsupplevelsen kan upplevas som negativ av percipienten då percipienten inte är 

medveten om kopplingen mellan komplexets innehåll samt påverkan i relation till besatthets-

tillståndets yttrande och det därigenom det producerade symbolmaterialet.23 

 

Ett jungianskt synsätt på det som sker är följande; Då percipienten medvetandegör det omed-

vetna autonoma komplexet och kopplar samman komplex med upplevelse kan percipienten få 

möjlighet att bearbeta komplexet och frigöra sig från det och således få bukt med besatthets-

tillstånd och det symboliska material som yttrar sig som entitetsupplevelser.24 Således kan en 

terapeutisk situation inträda om det utifrån ges hjälp vid medvetandegörandet av komplexet 

och därefter en fortsatt bearbetning av komplexet vilket kan leda till att percipienten får 

möjlighet att återgå till en positiv individuation.25 

 

                                                           
20 Carl G. Jung, 1902, Zur Psychologie und Pathologie sogennanter occulter Phänomene  
21 David M. Wulff. 1993 s. 577  
22 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 18-20  
23 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 18-20  
24 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 18-20  
25 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 18-20  
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Omedvetna komplex består av tidigare erfarenhet oftast uppkommet genom traumatiska 

händelser.26 Komplex behöver dock inte ha sin grund i negativa upplevelser utan kan föranle-

das av upprepade positiva erfarenheter, oavsett om komplexet är av positiv eller negativ natur 

påverkar det människans handlande i olika situationer.27 Det omedvetna komplexet kan 

aktiveras genom symbol eller situation som anknyter till komplexet och kan i vissa fall 

sammankopplas med en arketyp.28 

 

Numen kan förklaras vara en känsloöverföring till medvetandet som sker hos percipienten då 

en arketypisk bild eller situation framkommer vilket då kan kopplas till entitetsupplevelser 

som uppkommer till följd av autonoma komplex som är kopplade till en arketyp.29 Detta 

styrks av att känsloladdade komplex oftast är kopplade till arketyper och är även då en 

förutsättning för numinös upplevelse i det mänskliga psyket.30 

 

En numinös gestalt kan således framkomma för percipienten och då vara grundad i ett arkety-

piskt komplex.31 Om det arketypiska komplexet i grunden är negativt kan en numinös gestalt-

ning upplevas negativt av percipienten och den negativa upplevelsen av det arketypiska 

komplexets symbolmaterial förklaras genom att percipienten befinner sig i ett besatthetstill-

stånd tills dess att percipienten medvetandegjort arketypen och bearbetat det eventuella 

komplexet kopplat till arketypen.32 

 

Således kan vi förstå att delar av entitetsupplevelser och tron på entiteter är arkaiska och vid 

ett medvetandegörande gör att det medvetna intellektet hos percipienten vill kontrollera 

upplevelsen, dock är det generellt svårt att motstå numinösa upplevelser då percipienten kan 

uppleva en mystisk fascination och meningsfullhet från numen.33 

 

                                                           
26 Hark, 1997s. 130-133  
27 S. K. Duppils, 2007 Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv s. 5  
28 S. K. Duppils, 2007 Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv s. 5  
29 CG Jung, 1995 s. 120-121,  
30 CG Jung, 1998 s. 37-39  
31 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s.14-15  
32 Hark, 1997 s. 22-29  
33 S. K. Duppils, 2007 Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv s. 5-6  
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1.2 Material 

 

Det primärmaterial jag valt ut att använda mig av är TV4:s Det Okända avsnitt 2 & 4, 2008.34 

Sekundärlitteratur är främst hämtad från området religionspsykologi och då även inräknat 

litteratur av Carl G. Jung som beskriver hans teorier samt begrepp. 

 

1.2.1 Problem och avgränsning 

 

Jag har valt att avgränsa mina frågeställningar genom att endast studera avsnitt 2 & 4 av Det 

Okända som sändes i TV4:s kanaler år 2008 vilket därefter finns att tillgå via deras internet-

baserade TV-tjänst mot betalning.35 Detta eftersom den aktuella massmedian innefattar en 

större mängd av program som kan härledas till ockultism. 

 

Avgränsningen har fått ske vad gäller antal avsnitt av programmet Det Okända eftersom 

undersökningsmetod och analys genererar mycket material vilket gör att begränsning av 

sidantal lätt överskrids. 

 

Det problem som framkommer med uppsatsens förarbete vilket även påverkar uppsatsen 

genom viss avgränsning i analysskede är svårighet att få en personlig kontakt och intervju 

med medverkande percipienter i TV4:s Det Okända, vilket även problematiseras under 

rubriken metoddiskussion. 

 

Övrig avgränsning är att denna uppsats enbart har som syfte att utreda vilka psykologiska och 

terapeutiska funktioner och dysfunktioner televisionens ockultism kan få för percipienten 

samt reda ut dessa fenomens terapeutiska syfte då fenomenen behandlas i massmedia. Vilket 

således inte innebär att uppsatsen ska utröna huruvida entitetsupplevelser är vetenskapligt 

bevisbara som fenomen därav inte heller meningen att uppsatsen ska bevisa entitetsupplevel-

ser som fallerbara fenomen. 

 

                                                           
34 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk, Det Okända avsnitt 

2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk  
35 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk, Det Okända avsnitt 

2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
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Gällande Duppils uppsatser36 har jag valt att avgränsa mig till entitetupplevelser och inte 

utröna hur entitetkontinuitet förhåller sig i de program jag undersökt. 

 

1.2.2 Disposition 

 

Inledande stycket i uppsatsen har introducerat läsaren till uppsatsen och dess bakgrund genom 

introduktion, syfte och frågeställningar. Vidare har tidigare forskning i ämnet redovisats samt 

teori och metod som ger läsaren en förståelse för uppsatsens uppbyggnad. Material samt 

problem och avgränsningar har redovisats för att ytterligare ge läsaren en förståelse för det 

bakomliggande arbetet till uppsatsen. 

 

Efter det inledande stycket är uppsatsen uppbyggd genom undersökning av TV4:s Det Okän-

da. Först undersöks avsnitt 4 av Det Okända, 200837och sedan undersöks Det Okända avsnitt 

2, 2008.38 

 

Undersökningen sammanfattar avsnitten av programmet Det Okända, vilka även finns ned-

skrivna i sin helhet under rubriken bilagor. Därefter redogörs för vilka entitetsupplevelser som 

framkommer i avsnitten av Det Okända. Sedan beskrivs hur percipienten upplever de enti-

tetsupplevelser som framkommer i Det Okända och därefter hur entitetsupplevelserna uppstår 

och förhåller sig i detta avsnitt enligt medverkande medium. 

 

Efter undersökningsdelen i denna uppsats följer en jungiansk analys av undersökningsmate-

rialet. Först analyseras avsnitt 4 av Det Okända, 200839och sedan analyseras Det Okända 

avsnitt 2, 2008.40 

 

Analysen försöker förklara hur entitetsupplevelserna som framkommer i Det Okända kan 

uppstå hos percipienten ur ett jungianskt perspektiv. Därefter förklaras de psykologiska och 

terapeutiska funktioner och dysfunktioner den massmediala ockultismen kan få för percipien-

ten utifrån ett jungianskt perspektiv. 

 

                                                           
36 S. K. Duppils, 2007 Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv & S. K. Duppils, 2009 Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk 

tolkning  
37 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
38 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
39 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk, 
40 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
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Efter analysdelen i denna uppsats följer en diskussion av det undersökta och analyserade 

materialet. Detta sker genom en jämförande diskussion av de psykologiska och terapeutiska 

funktionerna och dysfunktionerna samt terapeutiska syften som framkommer i det undersökta 

och analyserade materialet. En metoddiskussion hålls och slutsats ges samt en rubrik som 

avser framtida forskning i ämnet. Sist i uppsatsen finner läsaren litteratur och källförteckning 

och begrepp och definitioner samt bilagor. 
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2. Undersökning 

2.1 Undersökning avsnitt 4 av Det Okända, 200841 

2.1.1 Sammanfattning av programmet 

 

Britt-Marie Wennerstrand bor med sin familj i ett bostadsområde i Nora sedan år 2005.42 

Wennerstrand har tidigare i sitt liv inte haft entitetsupplevelser eller upplevelser av entitetkon-

tinuitet.43 Ganska snart efter att Wennerstrand flyttat in i huset kom hon att börja ha det hon 

uppfattar som övernaturliga upplevelser.44 

 

Wennerstrand berättar att den första entitetsupplevelsen som hon hade var att det lät som att 

någon gick i hennes trappa upp till andra våningen.45 Hon berättar att det finns golvvärme 

som gör att det kan uppstå ett knäppande ljud i trappan men att det hon nu upplevt är ett annat 

ljud.46 

 

Lars Wennerstrand, Britt-Maries son, har även han upplevt ljud av att någon går i trappan.47 

Lars ställer sig skeptisk till spökerier och försöker finna logiska förklaringar till allting men 

förnekar inte att det som sker i huset är skumt.48 

 

Britt-Maire Wennerstrand berättar om övriga fenomen som sker i huset. Hon säger att deras 

digitala badrumsvåg slår igång av sig själv och att hon har försökt att själv kolla upp om det 

beror på yttre rörelser men säger att det inte gör det.49 Hon säger även att hennes make och 

hennes son har sett att den digitala badrumsvågen har slagits på av sig själv för att sedan 

släckas.50 

 

Wennerstrand upplever att någon ligger under hennes säng, vilken är elektriskt ställbar, i 

sovrummet och slår mot madrassen då hon ska sova.51 Hon berättar att hennes hund upplever 

dunkandet och flyttar på sig av irritation.52 Wennerstrand säger att hon upplever att den som 

slår på madrassen är ett barn i fem, sexårsåldern då hon säger att det känns som ett barn som 
                                                           
41 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk, 
42 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.17-01.33 
43 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.17-01.33 
44 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.17-01.33  
45 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.34-01. 57  
46 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.34-01. 57  
47 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 02.22-02.43  
48 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 02.10-04.01  
49 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 04.03-05.10  
50 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 04.22-04.44 
51 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 05.20-06.24 
52 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 05.20-06.24  
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ligger och sparkar och knuffar under sängen.53 Hon har tittat under sängen då hon upplevt att 

någon dunkat i sängen men sett att det inte har varit någon där och säger sedan att hon vill 

vara i fred i badrum och sovrum vilket hon upplever att hon inte är.54 

 

Vidare berättar Wennerstrand att hon har upplevt en man som har stått i dörröppningen till 

hennes sovrum på natten och att hon då trott att detta varit hennes man, vilket det senare visat 

sig inte vara.55 Hon berättar att mannen hon upplevt är i medelåldern samt att hans längd är 

cirka 180 centimeter och att kroppsbyggnaden är smal och att han bar en mjuk grå hatt och en 

rock med bälte på.56 Wennerstrand säger att hon upplevde att vid tillfället som hon upplevde 

mannen i sovrummet så fick hon ett piskrapp på höften ned på benet och att detta gjorde ont, 

som ett riktigt slag och att hon morgonen därpå fann att hon hade en lång röd strimma där hon 

känt piskrappet.57 

 

Wennerstrand berättar om ytterligare ett tillfälle då hon upplevt mannen. Hon ska då ha suttit 

vid ett bord och knypplat då hon ser hur ovannämnda man står utanför fönstret, på altanen, 

och tittar rakt in i huset på henne för att sedan försvinna.58 

 

Under lång tid berättar Wennerstrand inte om sina upplevelser men en dag tar hon mod till sig 

och berättar för ett par kvinnor i grannskapet om att hon upplevt spökerier.59 Detta resulterar i 

att kvinnorna talar om att det är flera personer som upplever spökerier i grannskapet samt att 

det efter detta tillfälle kommer fram den ena efter den andra som hört om att det sker konstiga 

saker i området.60 

 

Det framkommer att de kvinnor som haft entitetsupplevelser i grannskapet samt Wenner-

strand har ett liknande förflutet.61 Fram växer en bild av hur Wennerstrand och de övriga 

kvinnor levt med män som varit våldsamma samt missbrukat alkohol och att hon själv fått fly 

från den nu avlidna mannen som misshandlat henne svårt och att upplevelserna väcker svåra 

minnen till liv.62 

 

                                                           
53 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 05.20-06.24  
54 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 05.20-06.24  
55 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 06.43-07.40 
56 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 06.43-08.54  
57 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 06.43-07.40  
58 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 07.56-08.54  
59 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 08.59-09.56  
60 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 09.12-09.56  
61 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 09.57-11.28  
62 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 09.57-11.28  
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Wennerstrand berättar att hon är rädd för att entiteten är en argsint man som kan hysa agg mot 

kvinnor som entiteten upplever har svikit honom och att entiteten är ute efter Wennerstrand 

och de andra kvinnorna i grannskapet.63 Hon säger även att detta perspektiv är otrevligt och 

att om det finns ett sådant här samband så måste det bort eftersom man inte kan veta vad det 

utvecklar sig till.64 

 

Mediet Terry Evans kommer hem till Wennerstrand för att hjälpa henne med att ta reda på 

ursprunget för entitetsupplevelserna samt försöka få dem att upphöra.65 Det framkommer att 

Evans inte fått veta något om Wennerstrand och entitetsupplevelserna på förhand och att 

Wennerstrand inte ska yppa ledande information till honom.66 

 

Evans talar både engelska och svenska men förmedlar det han upplever främst på engelska. 

Han börjar med att gå runt i huset för att känna in entiteten och säger sedan att Wennerstrand 

har en entitet hemma hos sig som absolut inte vill bli hittad, inte vill bli stoppad och att det är 

den entiteten som skapar de störande upplevelserna som Wennerstrand har.67 Han berättar 

även att källan till entitetsupplevelserna är stark och fylld med bitterhet, ilska och aggres-

sion.68 

 

Därefter berättar Evans under Wennerstrands medhåll att hon upplever situationen som 

uppstått som följd av entitetsupplevelserna som ohållbar och att energin, läs entitetsupplevel-

serna, är som ett virus som växer sig allt starkare.69 Evans säger att entiteten som uppenbarar 

sig inte har någon personlig relation till Wennerstrand och att entiteten är rastlös därför går 

den upp och ned i trappan för att dra till sig uppmärksamhet.70 Vidare berättar mediet Evans 

att entiteten som Wennerstrand sett är av manligt kön och att denne man är argsint och säger 

även att han personligen inte skulle vilja sova över i det här huset.71 

 

Evans säger till Wennerstrand att det är hon som har dragit till sig entiteten som vill ha hjälp, 

men inte för att hon är en dålig kvinna, utan för att hon är en snäll kvinna som vill hjälpa 

andra, samt att hon bär på mycket inre lessenhet men att hennes böner nu blivit hörda.72 

                                                           
63 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 10.38-11.28  
64 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 10.38-11.28  
65 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 11.30-11.43 
66 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 12.12-12.24 
67 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 12.39-13.34  
68 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 12.39-13.34  
69 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 13.36-14.46 
70 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 13.36-15.10  
71 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 13.36-16.06  
72 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 16.35-17.53  
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Enligt Evans utsaga vill inte entiteten att Evans ska vara kvar i huset och att han ska försöka 

upprätta en dialog med entiteten som han säger är mycket rädd.73 Han berättar även om en 

stor rädsla som ska ha upplevts i huset vilket då härstammar från entitetens rädsla vilket 

Wennerstrand bestämt dementerar vilket vidare Evans säger kan vara problemet.74 

 

Evans frågar Wennerstrand om hon verkligen vill att mansentiteten ska försvinna från huset 

vilket hon säger att hon vill varpå han säger att han då behöver hennes hjälp.75 Han säger att 

entiteten är arrogant och rädd och att entiteten har sökt sig till Wennerstrand för att hon är 

stark som person och inte ger upp, för att dem på så sätt är lika som personer.76 Evans säger 

vidare att entiteten är rädd för Wennerstrand då hon försökt bli av med honom från huset på 

egen hand men att det inte har fungerat.77 

 

Entiteten ska enligt Evans kunna påverka all elektricitet i huset och att entiteten har orsakat 

mycket kaos i huset vilket Wennerstrand säger är irriterande, varpå Evans säger att entiteten 

inte ska bemötas med irritation eftersom det föder irritation hos entiteten och således skall en 

diplomatisk dialog försöka hållas med entiteten.78 

 

Entiteten ska enligt Evans ha avlidit från det mänskliga livet under drastiska och oväntade 

former och att han upplever att entiteten avlidit till följd av ett slag mot huvudet.79 Evans 

säger att entiteten behöver någon som finns där för honom och lyssnar på honom samt som 

kan känna all hans ilska.80 Han säger även att han är fundersam på hur entiteten kommer att 

yttra sig då all ilska väl är borta och att den kommer att försvinna men inte just då eftersom 

det kommer att ta tid för entiteten att släppa ilskan samt att om de försöker göra sig av med 

entiteten nu så kommer den att komma tillbaka, men då yttra sig tre gånger värre.81 

 

Evans upprepar för Wennerstrand att denna man som visar sig som en entitet inte har någon 

personlig relation till Wennerstrand och att de inte träffats i livet någon gång samt att han har 

varit död i många år.82 Han upprepar även hur hans bortgång kan ha varit våldsam samt att 

döden kan ha inträffat genom ett begånget brott som har blivit mörklagt och att entiteten är 

                                                           
73 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 17.59-18.54  
74 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 18.55-19.12  
75 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 19.13-22.10  
76 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 19.13-22.10  
77 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 19.13-22.10  
78 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 22.14–23.07 
79 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 19.13-22.10  
80 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 24.44-28.18  
81 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 24.44-28.18  
82 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 24.44-28.18 
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mycket argsint och irriterad. Han säger även att Wennerstrand upplevt det som att entiteten 

knuffat henne och att detta är ett uttryck för en stark fysisk energi som entiteten förmedlar.83 

 

Evans berättar att han nu upplever närvaro av en gammal kvinna som kommit genom en 

portal från andevärlden till den jordiska världen och att denna kvinna heter Elin eller Elinsson 

samt att hon inte är där för att skada Wennerstrand utan för att hon fastnat kvar mellan värl-

darna och att huset råkar befinna sig i ett sådant läge av leylinjer som gör att det agerar som 

magnet av energier.84 

 

Mediet Evans talar även om att de ska kolla upp namnen i gamla arkiv för att verifiera att det 

han säger stämmer och att han även ber dem att kolla upp namnet Stefan eller Stein, Sten och 

att något av de namnen då skulle kunna kopplas till den man som Wennerstrand upplever som 

entitet samt om denna entitet då han levat haft ett fysiskt handikapp.85 

 

Evans beskriver att han upplever känslan i huset som om han befinner sig i ett gammalt 

mentalsjukhus med människor som skriker och beskriver därpå hur han upplever det som att 

upplevelsen visar en tid då polio hade ett starkt fäste i trakten.86 Han beskriver även hur han 

upplever att det luktar sulfat och en fejd som ska ha ägt rum vid denna tid.87 Fejden ska enligt 

Evans ha varit under sjuttonhundratalet och beskriver hur det nu framkommer många männi-

skor i form av entiteter som ställer sig på kö för att få hjälp av honom samt att entiteterna har 

väntat på detta stora tillfälle.88 

 

Berättarrösten berättar om en fejd som ska ha varit mellan Nora och Arboga under sexton- 

och sjuttonhundratalet och en brand som år 1731 ska ha ödelagt Nora och att Nora återigen 

skulle börjat byggas upp under år 1733.89 

 

Evans säger att han tror att hon har pratat med grannarna om entitetsupplevelserna och att de 

har konfirmerat med egna upplevelser av detta slag.90 Han berättar att andevärlden vill tacka 

Wennerstrand för att hon har hjälpt andevärlden att få hjälp och att hon har gått till botten 

                                                           
83 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 24.44-28.18  
84 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 28.36-31.38  
85 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 28.36-31.38  
86 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 32.31-34.20  
87 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 32.31-34.20  
88 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 35.07-38.53  
89 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 34.21-35.06  
90 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 35.07-42.15 
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med upplevelserna och inte låtet det vara.91 Evans säger sedan att andevärlden säger att han 

inte kan klara upp det här själv och att han nog måste komma tillbaka en andra gång.92 

 

Berättarrösten förklarar att problemen i Nora är större än vad Evans klarar av på egen hand 

och att han återkommer i nästa avsnitt och då med andra medier för att fullborda jobbet.93 

 

2.1.2 Percipientens entitetsupplevelser som framkommer i programmet 

 

Britt-Marie Wennerstrand och hennes son upplever att en entitet går i trappan mellan neder-

våningen och övervåningen i deras hus i Nora.94 De båda personerna samt Wennerstrands 

make säger sig även uppleva hur den digitala badrumsvågen slås på och av utan rationell 

förklaring.95 

 

Wennerstrand upplever hur någon knuffar och sparkar på sängmadrassen, under hennes 

elektriskt ställbara säng. Hon har ingen visuell entitetsupplevelse av detta, dock säger hon att 

hennes hund upplever detta och att hunden blir irriterad av knuffandet.96 

 

Wennerstrand har sett en entitet i sovrummet som visar sig som en man.97 Denna entitet visar 

sig enligt Wennerstrand som en man i medelåldern som är cirka 180 centimeter lång med 

smal kroppsbyggnad samt att han bar en mjuk grå hatt och en rock med bälte på.98 Hon 

upplever denna entitet visuellt ytterligare en gång och att han då står utanför huset på altanen 

och tittar in på henne när hon sitter och knypplar.99 

 

Den manliga entiteten som Wennerstrand upplever har enligt henne utdelat, vad hon uppfattar 

som, ett piskrapp.100 Piskrappet ska ha träffat Wennerstrand på höften och ned på benet och 

att detta gjort ont, som ett riktigt slag och att hon morgonen därpå fann att hon hade en lång 

röd strimma där hon känt piskrappet.101 

 

                                                           
91 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 39.31-42.15  
92 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 39.31-42.15  
93 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 42.16-43.34  
94 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.34-02.43  
95 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 04.03-05.10  
96 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 05.20-06.24  
97 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 06.43-07.40 
98 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 06.43-08.54  
99 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 07.56-08.54  
100 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 06.43-07.40  
101 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 06.43-07.40  
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Wennerstrand har tidigare i sitt liv inte upplevt entitetsupplevelser eller entitetkontinuitet.102 

Efter att Wennerstrand flyttat in i sitt hus i Nora år 2005 började hon uppleva det hon uppfat-

tar som övernaturliga upplevelser.103 

 

Wennerstrands son Lars är skeptisk till att upplevelsernas natur bottnar i något övernaturligt, 

men finner det vara skumt.104 Wennerstrand nämner att även hennes man har upplevt att den 

digitala badrumsvågen har slagits på och av utan logisk förklaring men nämner inte närmare 

hur hans upplevelse förhåller sig.105 

 

Wennerstrand berättar att det finns golvvärme som gör att det kan uppstå ett knäppande ljud i 

trappan men att det hon upplevt som att någon som går i trappan är ett annat slags ljud.106 

Hon berättar även att hon försökt få den digitala badrumsvågen att gå igång av sig själv för att 

utesluta logiska förklaringar till att den slås på och av men funnit att det inte finns någon 

bakomliggande logisk förklaring till detta.107 

 

I sovrummet har Wennerstrand upplevt att den som slår på madrassen är ett barn i fem- 

sexårsåldern, då hon säger att det känns som ett barn som ligger och sparkar och knuffar 

under sängen.108 Hon har tittat under sängen då hon upplevt att någon dunkat i sängen men 

inte kunnat se att det har varit någon där och säger även att hon vill vara i fred i badrum och 

sovrum vilket hon upplever att hon inte är.109 

 

Den manliga entiteten Wennerstrand har upplevt visuellt vid två tillfällen har vid ett tillfälle 

gjort henne fysiskt illa, då genom ett piskrapp som hon upplever som ett riktigt slag som gör 

ont och efterlämnar ett rött märke på hennes kropp.110 Wennerstrand berättar att hon är rädd 

för att entiteten är en argsint man som kan hysa agg mot kvinnor som entiteten upplever har 

svikit honom och att entiteten är ute efter Wennerstrand och de andra kvinnorna i grannska-

pet.111 Hon säger även att detta perspektiv är otrevligt och att, om det finns ett sådant här 

samband, så måste det bort eftersom man inte kan veta vad det utvecklar sig till.112 

 
                                                           
102 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.17-01.33 
103 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.17-01.33  
104 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 02.10-04.01  
105 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 04.03-05.10  
106 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.34-01. 57 
107 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 04.03-05.10 
108 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 05.20-06.24  
109 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 05.20-06.24  
110 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 06.43-07.40  
111 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 10.38-11.28  
112 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 10.38-11.28  
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Det framkommer att Wennerstrand talat med andra kvinnor i grannskapet som även de haft 

entitetsupplevelser.113 De kvinnor Wennerstrand talat med har även ett liknande förflutet som 

Wennerstrand har med att ha levt med män som varit våldsamma samt missbrukat alkohol och 

att hon själv fått fly från den nu avlidna mannen som misshandlat henne svårt och att upple-

velserna väcker svåra minnen till liv.114 

 

Wennerstrand dementerar bestämt att hon skulle vara rädd för själva entiteten.115 Hon vill 

dock att entitetsupplevelserna ska upphöra då dessa irriterar henne och hon har tidigare 

försökt bli av med entitetsupplevelserna på egenhand.116 

 

2.1.3 Mediets upplevelser av entitetsupplevelser som framkommer i programmet 

 

Mediet Terry Evans kommer hem till Wennerstrand för att hjälpa henne att ta reda på ur-

sprung till entitetsupplevelserna samt försöka få upplevelserna att upphöra.117 Evans har inte 

fått veta något om Wennerstrand och entitetsupplevelserna på förhand och Wennerstrand får 

inte ge ledande information till honom.118 

 

Han börjar med att gå runt i huset för att känna in entiteten och uppger att Wennerstrand har 

en entitet hemma hos sig som inte vill bli hittad, inte vill bli stoppad och att det är den entite-

ten som skapar de störande upplevelserna hemma hos Wennerstrand.119 Han upplever att 

källan till entitetsupplevelserna är stark och fylld med bitterhet, ilska och aggression.120 

 

Evans upplever att entiteten som uppenbarar sig inte har någon personlig relation till Wenner-

strand och att entiteten är rastlös, därför går den upp och ned i trappan.121 Evans berättar att 

entiteten som Wennerstrand upplevt visuellt är av manligt kön och att han är argsint och säger 

även att han personligen inte skulle vilja sova över i det här huset.122 

 

                                                           
113 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 08.59-11.28  
114 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 09.57-11.28  
115 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 18.55-19.12  
116 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 19.13-23.07  
117 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 11.30-11.43 
118 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 12.12-12.24 
119 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 12.39-13.34  
120 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 12.39-13.34  
121 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 13.36-15.10  
122 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 13.36-16.06  
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Evans säger till Wennerstrand att det är hon som har dragit till sig entiteten som vill ha hjälp 

men inte för att hon är en dålig kvinna utan för att hon är en snäll kvinna som vill hjälpa andra 

samt att hon bär på mycket inre lessenhet men att hennes böner nu blivit hörda.123 

 

Enligt Evans utsaga vill inte entiteten att Evans ska vara kvar i huset och att han ska försöka 

upprätta en dialog med entiteten som han upplever vara rädd.124 Han talar även om en rädsla 

som ska ha upplevts i huset vilket då härstammar från entitetens rädsla vilket Wennerstrand 

bestämt dementerar, vilket vidare Evans säger kan vara problemet.125 

 

Entiteten är arrogant och rädd enligt Evans och att entiteten har sökt sig till Wennerstrand för 

att hon är stark som person och inte ger upp, på så sätt är entiteten och hon lika som personer 

enligt Evans.126 Evans säger vidare att entiteten är rädd för Wennerstrand då hon försökt bli 

av med honom från huset på egenhand men att det inte har fungerat.127 

 

Entiteten ska enligt Evans kunna påverka all elektricitet i huset och att entiteten har orsakat 

mycket kaos i huset varpå Evans påstår att entiteten inte ska bemötas med irritation eftersom 

det föder irritation hos entiteten och således skall en diplomatisk dialog försöka hållas med 

entiteten.128 

 

Entiteten ska enligt Evans ha avlidit från det mänskliga livet under drastiska och oväntade 

former och att han upplever att entiteten avlidit tillföljd av slag mot huvudet.129 Evans säger 

att entiteten behöver någon som finns där för honom och lyssnar på honom samt som kan 

känna all hans ilska.130 Han påstår att entiteten kommer att försvinna men inte just då efter-

som det kommer att ta tid för entiteten att släppa ilskan och att om de försöker göra sig av 

med entiteten nu så kommer den komma tillbaka men då yttra sig genom ännu värre upplevel-

ser.131 

 

Evans upplever närvaro av en gammal kvinna som enligt honom har kommit genom en portal 

från andevärlden till den jordiska världen och att denna kvinna heter Elin eller Elinsson samt 

                                                           
123 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 16.35-17.53  
124 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 17.59-18.54  
125 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 18.55-19.12  
126 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 19.13-22.10  
127 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 19.13-22.10  
128 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 22.14–23.07  
129 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 19.13-22.10  
130 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 24.44-28.18  
131 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 24.44-28.18  
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att hon inte är där för att skada Wennerstrand, utan för att hon fastnat mellan världarna och att 

huset råkar befinna sig i ett sådant läge av leylinjer som gör att det agerar som en magnet av 

energier.132 

 

Mediet Evans talar även om att de ska kolla upp namnet i gamla arkiv ber dem att kolla upp 

namnet Stefan eller Stein, Sten och att något av de namnen då skulle kunna kopplas till den 

man som Wennerstrand upplever som entitet samt om denna entitet då han levt haft ett fysiskt 

handikapp.133 

 

Evans upplever känslan i huset som om han befann sig i ett gammalt mentalsjukhus med 

människor som skriker och beskriver därpå hur han upplever det som att upplevelsen visar en 

tid då polio hade ett starkt fäste i trakten.134 Han upplever att det luktar sulfat och en fejd som 

ska ha ägt rum vid denna tid.135 Fejden ska enligt Evans ha varit under sjuttonhundratalet och 

beskriver hur det nu framkommer många människor i form av entiteter som ställer sig på kö 

för att få hjälp av honom samt att entiteterna har väntat på detta tillfälle.136 

 

Evans säger att han tror att Wennerstrand har pratat med sina grannar om entitetsupplevelser-

na och att de har konfirmerat med egna upplevelser av detta slag.137 Han berättar att andevärl-

den vill tacka Wennerstrand för att hon har hjälpt dem.138 Evans upplever att andevärlden 

säger att han inte kan klara upp det här själv och att han nog måste komma tillbaka en andra 

gång.139 

 

2.2 Undersökning avsnitt 2 av Det Okända, 2008140 

2.2.1 Sammanfattning av programmet 

 

Mikaela Truedsson bor i en lägenhet i centrala Malmö och utbildar sig till silversmed.141 År 

2002 träffade hon Fredrik som kom att bli hennes livskamrat och hon berättar att det var hon 

och Fredrik från första stund de träffades.142 Truedsson berättar hur Fredrik var den enda och 

                                                           
132 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 28.36-31.38  
133 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 28.36-31.38  
134 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 32.31-34.20  
135 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 32.31-34.20  
136 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 35.07-38.53  
137 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 35.07-42.15 
138 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 39.31-42.15  
139 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 39.31-42.15  
140 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk  
141 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 01.33-01.55 
142 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 01.33-02.54  
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hur de både var bästa vänner samt att de kompletterade varandra som människor.143 Fredrik 

blir mördad och Truedsson har nu sökt upp Det Okända för att få hjälp att släppa taget om 

Fredrik och låta honom gå vidare till andra sidan.144 

 

Truedsson berättar att Fredrik var kreativ och musikalisk och att han älskade att resa.145 Hon 

säger att Fredrik var en spirituell och originell tänkare som person och att han var den bästa 

person som hon har träffat i sitt liv.146 

 

November år 2005 reser Truedsson och Fredrik tillsammans med sin vän Andreas till Indien 

för att resa runt i landet.147 I hemlighet bestämmer sig Truedsson och Fredrik att utföra en 

ceremoni för att lova varandra evig kärlek och att ceremonin skulle ske i Anandena dit de 

bestämde sig att resa till på en fredag men Fredrik kom att bli mördad på onsdagen samma 

vecka.148 

 

En italienare flyttar in på det vandrarhem som Truedsson, Fredrik och Andreas bodde på i 

Goa och han visar sig vara en stökig gäst som har alkoholproblematik.149 Truedsson berättar 

att de träffade mannen i hallen en gång men hörde ofta att han hostade och skrek hot om att 

mörda personer med olika nationaliteter.150 Truedsson säger vidare att hon fick en konstig 

känsla av mannen och att hon nu önskar att de flyttat från vandrarhemmet men att det är lätt 

att vara efterklok.151 

 

En onsdagmorgon vaknar Truedsson och Fredrik av att italienaren skriker och att de båda 

känner sig irriterade över att han håller på, men konstaterar att han antagligen är sjuk eftersom 

han gör som han gör och att han skriker ut hot som han inte genomför.152 Samma morgon 

säger Truedsson att Fredrik börjar vika ihop sina kläder och att han ber Truedsson att lova att 

hon aldrig ska lämna honom, vilket Truedsson upplever konstigt eftersom Fredriks beteende 

avvek från det normala samt att hon inte antytt att hon skulle vilja lämna honom.153 

 

                                                           
143 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 01.56-02.54  
144 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 00.24-00.43  
145 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 02.56-03.40  
146 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 02.56-03.40  
147 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 03.41-04.01  
148 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 03.41-04.26  
149 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.27-10.45  
150 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-10.45  
151 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-10.45 
152 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-10.45 
153 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-10.45 
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Truedsson öppnar dörren till korridoren och där står italienaren med två knivar.154 Hon blir 

paralyserad och säger till Fredrik att italienaren står där med knivar varpå Fredrik går fram till 

dörren och puttar bort Truedsson.155 Sedan uppger Truedsson hur hon hör Fredrik skrika till 

och inser då att han blivit knivhuggen.156 Truedsson berättar därefter hur hon försöker rädda 

Fredrik och hur vännen Andreas kommer för att hjälpa till, samt hur italienaren försöker 

knivhugga henne och hur han därpå knivhugger Andreas i benet.157 

 

Efter händelsen tillkallas ambulans, som kommer till platsen efter cirka fyrtio minuters väntan 

och aktivt räddningsarbete.158 Under väntan på ambulansen uppger Truedsson att hon ser hur 

Fredrik tappar kraft och försvinner bort men att hon intalar sig att han bara är i koma och att 

han kommer att överleva.159 När ambulansen väl kommer fram till sjukhuset får Truedsson 

beskedet att Fredrik inte överlevde.160 Truedsson berättar att hon miste halva sig själv och sitt 

liv den dagen.161 

 

Vidare berättar Truedsson att hon var tjugosex år vid tillfället och att både hon och Fredrik 

hade sagt till varandra att om något händer den andra partnern så kommer inte den andra att 

överleva vilket hon dock säger att hon har gjort men att hon bär på en stor sorg och längtan 

efter Fredrik samt att hon inte kunnat acceptera Fredriks bortgång även om hon sett hans 

fysiska kropp efter att döden inträtt.162 

 

När Truedsson kom hem från Indien fick hon besök av vänner som stöttade henne i hennes 

sorg och vid ett tillfälle berättar Truedsson hur hon och hennes väninna, Cornelia, sitter och 

lyssnar på Fredriks musik då plötsligt dörren till badrummet öppnar sig utan att de kan finna 

någon logisk förklaring till att den gör det samt att ett fotografi på Fredrik faller ned från sin 

plats.163 

 

Truedsson förlorade sin mobiltelefon i Indien och fick ut en ny på försäkringen som sedan låg 

obruten i sin förpackning under lång tid.164 Hon berättar hur hon sitter och tittar på mobiltele-

fonens funktioner då hon upptäcker att det finns en röstanteckning gjord i november år 
                                                           
154 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-10.45 
155 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-10.45 
156 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-10.45  
157 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-10.45 
158 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-13.12  
159 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-13.12 
160 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-13.12  
161 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 04.44-13.12  
162 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 14.19-15.45 
163 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 16.02-17.30  
164 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 17.31-19.15  
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2006.165 Hon lyssnar på röstanteckningen och tror att hon mist sitt förstånd för hon upplever 

att hon hör Fredriks röst som säger ”vad gör du” och frågar då sin vän Andi hör det hon gör 

och det gör han.166 

 

Röstanteckningen spelas upp och en mansröst säger ”vad gör du” varpå Truedsson säger att 

det är Fredriks röst, men att det inte kan ha spelats in av Fredrik i fysisk form eftersom han 

var död vid tillfället som inspelningen gjordes.167 Truedsson berättar att hon även låtit släk-

tingar till Fredrik få lyssna på röstanteckningen och att även de säger att det är Fredriks röst 

som är inspelad.168 

 

Truedsson berättar att hon förstått att Fredrik är död men hon upplever att hon känner av hans 

närvaro och att det ger henne trygghet samt att hon säger att hon upplever att hon känner 

Fredriks lukt.169 Hon säger sedan att hon bad Det Okända om hjälp att få Fredrik att gå vidare 

då hon tror att han är kvar hos henne för att hon mår dåligt.170 Hon upplever en rädsla för att 

om hon släpper taget om Fredrik och låter han gå vidare så kommer hon mista känslan av 

hans närhet och luktförnimmelserna.171 Vilket hon inte vill men uppger samtidigt att hon 

känner det som att det är meningen att alla ska hem till sist ändå för att få frid och att hon vill 

att Fredrik ska få det också.172 

 

Mediet Lena Ranehag kommer hem till Truedsson för att kommunicera med entiteten som 

Truedsson upplever vara Fredrik, samt hjälpa Truedsson att släppa taget om Fredrik så att han 

kan få frid.173 Truedsson har fått i uppdrag av Det Okända att bara svara ja och nej på Rane-

hags frågor samt att Truedsson ska ta bort alla fotografier av Fredrik som hon har i sitt 

hem.174 Det framkommer även att Ranehag inte vet vart hon ska åka.175 

                                                          

 

Ranehag börjar med att berätta att hon upplever att det är en man som gått vidare och att 

Truedsson vill komma i kontakt med denna man.176 Vidare under direkt medhåll framöver av 

Truedsson berättar Ranehag att mannen var ung när han dog och att han och Truedsson stått 

 
165 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 17.49-20.16  
166 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 17.49-19.57 
167 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 17.31-20.16  
168 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 17.31-20.16  
169 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 20.17-22.00  
170 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 20.17-22.00  
171 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 20.17-22.00 
172 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 20.17-22.00 
173 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 22.28-22.54  
174 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 22.28-22.54  
175 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 22.28-22.54 
176 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 22.55-24.10 
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varandra nära i livet.177 Hon berättar att mannen var en konstnärssjäl som hade kärlek att ge 

Truedsson via verbal och fysisk kommunikation samt att de hade gemensamma planer i 

livet.178 

 

Ranehag berättar att hon upplever mannen som mörkhårig, men att han visar henne två bilder 

av sig själv, dels med långt hår och dels med rakat hår.179 Ranehag säger sedan att det nu kan 

bli lite personligt varpå hon frågar om det kan ha varit så att Fredrik rökt droger tidigare i sitt 

liv och Truedsson svarar att han hade gjort det.180 Ranehag berättar att det vid detta tillfälle 

skulle ha varit tre mörka män kring Fredrik.181 

 

Fredrik skuldbelägger sig för sin bortgång enligt Ranehag och att hans död inträffat hastigt 

och oväntat.182 Ranehag tar sig för bröstet och säger att hon får ont där varpå Truedsson 

frågar om det är i bröstet hon får ont och hon svarar då att det är där och att det känns som 

hon tappar andan och att hon lyfts bakåt.183 Hon säger även att hon upplever det som luften 

går ur henne och att detta skedde våldsamt och oväntat, samt hur han då tappar sin kraft och 

försvinner bort.184 Truedsson frågar då vad han upplevde och Ranehag säger att han kände 

”hjälp” och att han försvinner bort och att han visste att det var kört, att han visste att han 

skulle dö.185 

 försöka svara på fler av de frågor som Truedsson har vad gäller 

redrik och hans död.186 

edrik upplevt rädsla och på det 

svarar Ranehag att han gjorde det, men inte under lång tid.188 

                                                          

 

Berättarrösten säger att Ranehag börjar känna sig färdig med vad hon kan förmedla från 

Fredrik och att Truedsson nu får berätta om omständigheterna kring Fredriks bortgång för 

mediet Ranehag som ska

F

 

Truedsson frågar Ranehag om Fredrik kände någonting och får då till svar att han kände en 

väldig smärta i bröstet och att det gjorde väldigt ont men att det gick fort så även om smärtan 

var intensiv så gick det fort.187 Truedsson frågar även om Fr

 
177 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.15-27.24  
178 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.15-27.24  
179 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.15-27.24  
180 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.15-27.24  
181 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.15-27.24  
182 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.14-28.27 
183 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 29.10-30.58  
184 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 29.10-30.58  
185 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 31.16-31.44  
186 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 31.45-32.01  
187 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-34.05  
188 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-34.05  
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Truedsson berättar för Ranehag att hon är rädd att Fredrik är kvar för att hon mått dåligt och 

då svarar Ranehag Truedsson att Fredrik har gått till ljuset och att det han nu vill är väldigt 

självklart egentligen vilket sedermera framkommer är att förmedla kärlek till Truedsson.189 

Truedsson säger att hon saknar Fredrik väldigt mycket och Ranehag svarar att han är med 

Truedsson.190 Ranehag kramar om Truedsson och säger att han inte vill släppa henne och 

Truedsson svarar att hon också känner att han inte vill släppa henne.191 

 

Vidare berättar Truedsson att hon inte vill att Fredrik ska vara ensam och får till svar av 

Ranehag att han inte är det och Truedsson frågar då om det är någon han är med på andra 

sidan.192 Ranehag säger att han är med ett barn, en pojke som tyr sig till honom vilket Trueds-

son inte kan förstå men Ranehag säger att hon tror att Truedsson kommer att förstå om en 

stund.193 

 

Truedsson frågar om Fredrik mår bra och Ranehag svarar att han har det bra där han är på sin 

resa och att resa var en del av hans liv men att han nu reser fast någon annanstans.194 Sedan 

säger Truedsson att hon tror att vi alla ska hem till sist och få frid även om det betyder att hon 

måste släppa Fredrik.195 

 

Truedsson berättar efter träffen med mediet Ranehag att hon satt i två timmar efter att de gått 

och funderade över hur mediet kunnat veta allt det hon sa och att det hela var en omtumlande 

upplevelse.196 Truedsson säger sedan att hon vet att Fredrik var där eftersom mediet Ranehag 

sa saker som hon absolut inte kunnat veta.197 

 

Programledaren Carolina Giertz frågar Truedsson om Ranehag sa något som var jobbigt att 

höra och Truedsson svarar att hon tyckte det var jobbigt att få höra att Fredrik hade haft ont 

innan han avled.198 Truedsson säger att hon såg på Fredrik att han kände smärta, rädsla och 

hjälp.199 Giertz säger då att Ranehag sa att det också gick fort vilket Truedsson svarar på att 

även om han dog en hemsk död så var smärtan hos Fredrik kanske inte så lång.200 

                                                           
189 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-34.05  
190 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
191 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
192 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
193 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
194 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
195 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
196 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 37.57-38.28  
197 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 37.57-38.28 
198 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 41.17-42.22 
199 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 41.17-42.22 
200 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 41.17-42.22  
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Giertz frågar Truedsson om hon känt av Fredrik sedan Det Okända var hos Truedsson varpå 

Truedsson svarar att hon gör det men att det är lättare nu än innan för innan blev hon lessen 

för att hon inte kunde ta på honom fysiskt och att han inte svarade när hon tilltalade honom 

men att hon vet att han är hos henne nu även om det inte är i fysisk form.201 

 

Till sist säger Truedsson att det är mening med mycket och Fredriks tid var tydligen ute på ett 

väldigt hemskt sätt men att hon tror att det är meningen att vi alla ska hem tillsist ändå och att 

han har både vänner och sin mormor som han älskade väldigt mycket har han på andra sidan 

som hon vet kommer att ta hand om honom.202 

 

2.2.2 Percipientens entitetsupplevelser som framkommer i programmet 

 

Mikaela Truedsson var 26 år då hon miste sin livskamrat Fredrik genom ett mord som skedde 

när de befann sig på resa i Indien.203 Hon har inte kunnat acceptera Fredriks bortgång även 

om hon sett hans fysiska kropp efter att döden inträtt.204 Under programmets gång visar 

Truedsson starka känslor av sorg och gråter vid upprepade tillfällen.205 Truedsson har sökt 

upp Det Okända206 för att få hjälp att släppa taget om Fredrik och låta han gå vidare till andra 

sidan.207 Truedsson berättar att hon förstått att Fredrik är död men hon upplever att hon 

känner av hans närvaro och att det ger henne trygghet samt att hon säger att hon upplever att 

hon känner Fredriks lukt.208 

 

Truedsson berättar hur hon och hennes väninna, Cornelia, sitter och lyssnar på Fredriks musik 

då plötsligt dörren till badrummet öppnar sig utan att de kan finna någon logisk förklaring till 

att den gör det samt att ett fotografi på Fredrik faller ned från sin plats.209 

 

Truedsson berättar hur hon sitter och tittar på sin nya mobiltelefons funktioner då hon upp-

täcker att det finns en röstanteckning gjord i november år 2006.210 Hon lyssnar på röstanteck-

                                                           
201 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 42.28-43.58  
202 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 42.28-43.58  
203 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 00.00-10.45  
204 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 14.19-15.45 
205 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
206 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
207 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 00.24-00.43  
208 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 20.17-22.00  
209 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 16.02-17.30  
210 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 17.49-20.16  
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ningen och tror att hon mist sitt förstånd för hon upplever att hon hör Fredriks röst som säger 

”vad gör du” och frågar då sin vän Andi hör det hon gör och det gör han.211 

 

Röstanteckningen spelas upp och en mansröst säger ”vad gör du” varpå Truedsson säger att 

det är Fredriks röst men att det inte kan ha spelats in av Fredrik i fysiskform eftersom han var 

död vid tillfället som inspelningen gjordes.212 Truedsson berättar att även släkt till Fredrik fått 

lyssna på röstanteckningen och att även de säger att det är Fredriks röst som är inspelad.213 

 

Hon säger att hon bad Det Okända214 om hjälp att få Fredrik att gå vidare då hon tror att han 

är kvar hos henne för att hon mår dåligt.215 Hon upplever en rädsla av att om hon släpper taget 

om Fredrik och låter honom gå vidare så kommer hon att mista känslan av hans närhet och 

luktförnimmelserna, vilket hon inte vill men uppger samtidigt att hon känner att hon vill att 

Fredrik ska få frid.216 

 

Vad avser de upplevelser som Truedsson menar vara entitetsupplevelse av Fredrik så söker 

hon en logisk förklaring till upplevelserna men säger sig inte finna detta.217 Vad avser de yttre 

upplevelserna, visuella och auditiva, som framkommer i programmet218 är dessa även upplev-

da av andra personer på Truedssons utsaga vilket dock inte verifieras närmre i programmet.219 

 

Frågor som Truedsson har till mediet Lena Ranehag som ska hjälpa henne, att kommunicera 

med entiteten som Truedsson upplever vara Fredrik samt hjälpa Truedsson att släppa taget om 

Fredrik, är om han kände något vid sin bortgång, om han är ensam i andevärlden och om han 

mår bra.220 

 

Efter träffen med mediet Ranehag berättar Truedsson att hon funderade över hur mediet 

kunnat veta allt det hon sa och att det hela var en omtumlande upplevelse.221 Truedsson 

upplever att hon vet att Fredrik var där eftersom mediet Ranehag sa saker som hon absolut 

inte kunnat veta.222 

                                                           
211 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 17.49-19.57 
212 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 17.31-20.16  
213 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 17.31-20.16  
214 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
215 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 20.17-22.00  
216 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 20.17-22.00 
217 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 16.02-17.30  
218 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 16.02-20.16  
219 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 16.02-20.16  
220 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
221 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 37.57-38.28  
222 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 37.57-38.28 
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Programledaren Carolina Giertz frågar Truedsson om Ranehag sa något som var jobbigt att 

höra och Truedsson svarar att hon tyckte det var jobbigt att få höra att Fredrik hade haft ont 

innan han avled.223 Truedsson säger att hon såg på Fredrik att han kände smärta, rädsla och 

hjälp när han avled.224 Giertz säger då att mediet sa att det också gick fort vilket Truedsson 

svarar på att även om han dog en hemsk död så var smärtan hos Fredrik kanske inte så lång.225 

 

Giertz frågar Truedsson om hon upplevt Fredrik sedan Det Okända226 var hos henne varpå 

Truedsson svarar att hon gör det men att det är lättare nu än innan för innan blev hon lessen 

för att hon inte kunde ta på honom fysiskt och att han inte svarade när hon tilltalade honom, 

men att hon vet att han är hos henne nu även om det inte är i fysisk form.227 

 

2.2.3 Mediets upplevelser av entitetsupplevelser som framkommer i programmet 

 

Mediet Lena Ranehag kommer hem till Truedsson för att kommunicera med entiteten som 

Truedsson upplever vara Fredrik samt hjälpa Truedsson att släppa taget om Fredrik så att han 

kan få frid.228 Truedsson har fått i uppdrag av Det Okända att enbart svara ja och nej på 

Ranehags frågor samt att Truedsson ska ta bort alla fotografier av Fredrik som hon har i sitt 

hem.229 Det framkommer även att Ranehag inte vet vart hon ska åka.230 

 

Ranehag upplever att det är en man som gått vidare och att Truedsson vill komma i kontakt 

med denna man.231 Vidare under direkt medhåll framöver av Truedsson säger Ranehag att 

mannen var ung när han dog och att han och Truedsson stått varandra nära i livet.232 Hon 

berättar att mannen var en konstnärssjäl som hade kärlek att ge Truedsson via verbal samt 

fysisk kommunikation och att de hade gemensamma planer i livet.233 Ranehag berättar att hon 

upplever mannens yttre attribut samt att hon upplever personliga saker hos mannen som att 

han skulle ha rökt droger.234 

 

                                                           
223 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 41.17-42.22 
224 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 41.17-42.22 
225 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 41.17-42.22  
226 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
227 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 42.28-43.58  
228 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 22.28-22.54  
229 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 22.28-22.54  
230 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 22.28-22.54 
231 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 22.55-24.10 
232 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.15-27.24  
233 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.15-27.24  
234 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.15-27.24  
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Ranehag upplever att Fredrik skuldbelägger sig för sin bortgång och att hans död inträffat 

hastigt och oväntat.235 Ranehag upplever att Fredrik visar henne att han vid sin bortgång får 

ont i bröstet och tappar andan.236 Truedsson frågar då vad han upplevde och Ranehag säger 

att han kände ”hjälp” och att han försvinner bort och att han visste att det var kört, att han 

visste att han skulle dö.237 

                                                          

 

Truedsson får vid ett tillfälle under programmet berätta om omständigheterna kring Fredriks 

bortgång för mediet Ranehag som då ska försöka svara på fler av de frågor som Truedsson har 

vad gäller Fredrik och hans död.238 

 

Truedsson frågar Ranehag om Fredrik kände någonting och får då till svar att han kände en 

väldig smärta i bröstet och att det gjorde väldigt ont men att det gick fort så även om smärtan 

var intensiv så gick det fort.239 Truedsson frågar även om Fredrik upplevt rädsla och på det 

svarar Ranehag att han gjorde det, men inte under lång tid.240 

 

Truedsson berättar för Ranehag att hon är rädd att Fredrik är kvar för att hon mått dåligt och 

då svarar Ranehag Truedsson att Fredrik har gått till ljuset och att det han nu vill är väldigt 

självklart egentligen vilket sedermera framkommer är att förmedla kärlek till Truedsson.241 

Truedsson säger att hon saknar Fredrik väldigt mycket och Ranehag svarar att han är med 

Truedsson.242 Ranehag kramar om Truedsson och säger att han inte vill släppa henne och 

Truedsson svarar att hon också känner att han inte vill släppa henne.243 

 

Truedsson berättar att hon inte vill att Fredrik ska vara ensam och får tillsvar av Ranehag att 

han inte är det och Truedsson frågar då om det är någon han är med på andra sidan.244 Rane-

hag säger att han är med ett barn, en pojke som tyr sig till honom vilket Truedsson inte kan 

förstå men Ranehag säger att hon tror att Truedsson kommer att förstå om en stund.245 Tru-

edsson frågar om Fredrik mår bra och Ranehag svarar att han har det bra där han är på sin resa 

och att resa var en del av hans liv men att han nu reser fast någon annanstans.246 

 
235 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 24.14-28.27 
236 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 29.10-30.58  
237 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 31.16-31.44  
238 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 31.45-32.01  
239 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-34.05  
240 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-34.05  
241 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-34.05  
242 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
243 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
244 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
245 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
246 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 32.02-35.22  
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3. Analys 

3.1 Jungiansk analys avsnitt 4 av Det Okända, 2008247 

3.1.1 Entitetsupplevelsernas uppkomst hos percipienten 

 

De upplevelser som framkommer att Wennerstrand, hennes son Lars och hennes man har haft 

vad gäller den digitala badrumsvågen kan förklaras genom ett synkront numen som yttrar sig 

likaledes hos alla tre percipienter. Dock är belägg för att det skulle förhålla sig om ett syn-

kront numen relativt litet eftersom Lars påpekar en skepticism vad gäller numinösa upplevel-

ser i form av entiteter och uttrycker en tilltro till logiken i detta sammanhang om än han 

upplever det som händer i huset som skumt. Bristen för belägg framkommer även genom att 

det ges en andrahandsberättelse av makens upplevelse av badrumsvågen, således utges bara 

information att han sett badrumsvågen slås på och av men inte någon mer där till. 

 

Vad gäller upplevelserna av att en entitet går i trappan så är ljuden upplevda av både Wenner-

strand och hennes son. Dock ställer sig Lars skeptisk även till vad gäller numinösa upplevel-

ser i form av entiteter även i detta avseende och uttrycker en tilltro till logiken även i detta 

sammanhang. Således finner vi att den som upplevt de flesta upplevelser och även beskriver 

dessa som entitetsupplevelser är Britt-Marie Wennerstrand. 

 

Wennerstrand har tidigare i livet levt tillsammans med en man som varit våldsam samt 

missbrukat alkohol och hon har tvingats fly från den nu avlidna mannen som misshandlat 

henne svårt och att upplevelserna väcker svåra minnen till liv. Att leva under förhållande med 

våld och missbruk av en nära anhörig och därtill tvingats att fly från denne man kan ha lagt 

grunden till ett traumatiskt komplex i hennes omedvetna och att dessa komplex kan vara 

kopplade till animus hos Wennerstrand. 

 

När Wennerstrand sedermera börjar uppleva att det händer oförklarliga saker i hennes hus kan 

det vara ett symboliskt material härrörande från yttrande av komplexen då hon eventuellt 

upplever symboler kopplade till de komplexen. Hon börjar således medvetandegöra komplex-

en vilket även skulle kunna förklaras med andra omständigheter i hennes liv som kan påminna 

henne om hennes förflutna och således aktivera de omedvetna komplexen vilka kan ha 

uppkommit genom svåra förhållanden tidigare i hennes liv. En sådan omständighet som kan 

                                                           
247 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
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ha föranlett en aktivering av ett omedvetet komplex som framkommer i programmet är den 

flytt hon genomfört år 2005. Då hon ej tidigare upplevt entiteter men börjar göra det efter 

flytten när hon kommer in i det nya huset, kan den nya situationen i huset samt uppbrott från 

tidigare bostad ha medfört att hon påmints om tidigare uppbrott med mannen som misshandlat 

henne och således börjat aktivera omedvetna komplex. 

 

Wennerstrands animus kan eventuellt ha tagit skada under den tid hon levt med mannen som 

misshandlade henne och det trauma hon då upplevt har blivit kopplat till en mansfigur. 

Således skulle vi kunna förstå att Wennerstrands animusarketyp har blivit negativt påverkad 

av hennes tidigare förhållande. 

 

Därav kan vi se att Wennerstrand kan ha omedvetna komplex från tidigare förhållanden och 

att dessa komplex kan vara sammankopplade med en negativ påverkan av arketypen animus. 

Således skulle vi kunna förstå att Wennerstrand har haft en känsloöverföring till medvetandet 

genom ett så kallat numen som förutsatt en numinös upplevelse i hennes psyke. 

 

Således kan den mansgestalt som hon upplever visar sig för henne och gör henne illa vara en 

numinös gestalt som härrör till hennes omedvetna komplex sammankopplat med en eventuellt 

negativ bild av arketypen animus. Symbolmaterialet av det autonoma arketypiska komplexet 

visar sig således som en numinös karaktär vilket visar på ett besatthetstillstånd. 

 

Detta besatthetstillstånd skulle även kunna styrkas med att entitetsupplevelserna väcker svåra 

minnen till liv hos Wennerstrand samt rädsla för att entiteten är en argsint man som vill henne 

illa även om hon säger sig inte vara rädd för själva entiteten vilket framkommer i program-

met. 

 

Vidare skulle detta jungianska perspektiv på uppkomsten av percipientens entitetsupplevelser 

kunna beläggas genom att det medverkar ytterligare kvinnor i programmet som Wennerstrand 

talat med som haft liknande entitetsupplevelser och även liknande livshistoria som Wenner-

strand. 
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3.1.2 Psykologiska och terapeutiska  funktioner och dysfunktioner samt terapeu

tiska syften 

 

Med utgångspunkt i den jungianska analysen av de entitetsupplevelser som Wennerstrand har, 

vilka framkommer i TV4:s program Det Okända,248 kan vi förstå att ett medvetandegörande 

av komplex uppkomna genom traumatiska förhållanden tidigare i Wennerstrands liv sker hos 

henne. Komplex kan i detta fall även kopplas samman med arketypen animus och därmed 

benämnas som ett autonomt arketypiskt komplex. 

 

Yttrandet kan från ett jungianskt perspektiv förklaras förhålla sig till att ett numen uppstått 

som följd av en känsloöverföring till medvetandet som förutsatt en numinös upplevelse i 

Wennerstrands psyke. Det symboliska material som hon skapar av det autonoma arketypiska 

komplexet visar sig således som en numinös karaktär vilket tyder på ett besatthetstillstånd. 

 

Entitetsupplevelserna skapar således medvetna känslor av rädsla samt svåra minnen hos 

Wennerstrand som visar på att hon inte bearbetat de komplex som nu visar sig. Entitetsupple-

velserna förhåller sig således negativa för Wennerstrand som på egen hand försökt att göra sig 

av med entitetsupplevelserna. 

 

Wennerstrand kontaktar Det Okända249 för att få hjälp att ta reda på ursprunget för entitets-

upplevelserna samt försöka få upplevelserna att upphöra med hjälp av mediet Terry Evans. 

Det vi kan förstå sker terapeutiskt ur ett jungianskt perspektiv är att Wennerstrand medvetan-

degör icke bearbetade komplex i det omedvetna som tar sig ett negativt uttryck i hennes 

vardag som hon söker hjälp för genom TV4:s Det Okända250 när hon inte på egen hand kan få 

bukt med problematiken. 

 

För att få bukt med dessa negativa komplex och besatthetstillstånd ur ett jungianskt perspektiv 

krävs att Wennerstrand får hjälp att koppla samman det symboliska materialet med bakomlig-

gande komplex, vilket vi även kan förstå genom att se till ockultism som en form av terapi ur 

ett jungianskt perspektiv, vilket framkommer i uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk 

analys av ockultismens terapeutiska funktioner.251 

 
                                                           
248 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
249 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
250 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
251 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 15-17  
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En förutsättning för att bli fri från entitetsupplevelserna och därmed gå vidare i en sund 

individuationsprocess är således att komplex blir medvetandegjorda och att komplexets 

innehåll och manifestation sammankopplas med percipientens medvetna jag.252 Utöver detta 

krävs även en bearbetning av komplex för att inte återgå in i det omedvetna. 

 

Mediet Evans bekräftar Wennerstrands manifestation av komplex och således numen ur ett 

jungianskt perspektiv då han konfirmerar hennes entitetsupplevelser. Evans bekräftar dock 

inte komplexens innehåll utan dementerar snarare detta då han påstår att entiteten och Wen-

nerstrand inte ska ha haft någon relation eller kontakt i livet. Dock kan en viss bekräftelse av 

komplex ses genom att han säger till Wennerstrand att hon bär på mycket inre lessenhet och 

att hennes böner nu blivit hörda. Detta kan eventuellt uppfattas som att Evans först bekräftar 

hennes svårigheter för att sedan utlova hjälp. 

 

Evans lägger dock ansvar på Wennerstrand genom krav på att hon ska finnas där i en diplo-

matisk dialog med entiteten för att inte riskera att entiteten blir irriterad. Evans lägger även 

ansvar på henne genom att säga att entiteten behöver någon som finns där för honom och 

lyssnar på honom samt som kan känna all hans ilska och att Wennerstrand är den personen. 

Ur ett jungianskt perspektiv blir denna motprestation motsägelsefull i fråga om bearbetning då 

en jungiansk terapeutisk situation inte bygger på skuldbeläggande av analysanden. 

 

Mediet Evans som ur ett jungianskt perspektiv skulle kunna förstås vara en terapeutisk 

funktion i detta fall åt percipienten Wennerstrand då han utlovat hjälp att få bukt med enti-

tetsupplevelserna utger sedermera ingen hjälp med att få bort entiteten då han påstår att 

entiteten inte kommer att försvinna nu för att den då åter kommer tillbaka fast ännu värre. 

Evans påstår sig även uppleva närvaro av flertalet andra entiteter och förklarar att han måste 

återkomma då andevärlden talar om för honom att han inte kan reda ut problematiken själv. 

 

Den terapeutiska funktionen som framkommer i Det Okända253 begränsar sig således till att 

mediet Evans bekräftar Wennerstrands manifestation av komplex och således numen ur ett 

jungianskt perspektiv då han konfirmerar hennes entitetsupplevelser och att en viss bekräftel-

se av komplex ses genom att han säger till Wennerstrand att hon bär på mycket inre lessenhet. 

 

                                                           
252 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 16  
253 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
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Wennerstrand själv upplever svåra minnen från tidigare i sitt liv återigen kommer upp till ytan 

genom entitetsupplevelserna vilket då kan vara ett steg mot en jungiansk terapeutisk situation 

sett ur det perspektiv att hon påbörjar ett medvetandegörande av omedvetna komplex. 

 

Den terapeutiska dysfunktionen ur ett jungianskt perspektiv som framkommer i Det Okän-

da254 är att Evans utlovar hjälp åt Wennerstrand och senare inte utger det, Evans bekräftar 

vissa delar av komplex men dementerar komplexens innehåll i förhållande till komplexens 

manifestation samt att ett ansvars och skuldbeläggande läggs på Wennerstrand av Evans. 

 

Wennerstrand kommer således med stor sannolikhet även efter medverkan i TV4:s Det 

Okända255 att befinna sig i ett besatthetstillstånd med numinösa upplevelser då inte de grund-

läggande förutsättningarna för en terapeutisk situation ur ett jungianskt perspektiv blir tillgo-

dosedda genom den hjälp som utlovas av Det Okända.256 

 

3.2 Jungiansk analys, avsnitt 2 av Det Okända, 2008257 

3.2.1 Entitetsupplevelsernas uppkomst hos percipienten 

 

De entitetsupplevelser som menas vara upplevda av fler personer än Truedsson är ej verifier-

bara genom programmet och kan därför ej tas i beaktning vad gäller på vad sätt de uppkom-

mer hos dessa percipienter. Således blir utgångspunkten de upplevelser som Mikaela Trueds-

son upplever vara entitetsupplevelser. 

 

Vad gäller den inspelade röstanteckningen på mobiltelefonen så spelas den upp i programmet 

så att även lyssnaren hör. Om detta är ett fall av fiktion eller om det handlar om ett fenomen 

av animistisk natur går ej att verifiera och få således uteslutas från analys av det slaget. Dock 

upplever percipienten detta som ett auditivt meddelande från entiteten som hon upplever vara 

sin avlidna livskamrat. 

 

Truedsson hade ett kärleksfullt förhållande till sin livskamrat Fredrik som blev mördad under 

en resa i Indien. Truedsson var på platsen för mordet och blev själv attackerad av mördaren. 

Hon försökte även rädda Fredriks liv och det framkommer en traumatisk bild av händelsen. 

                                                           
254 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
255 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
256 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
257 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
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Av det sätt Truedsson visar sin sorg och det hon säger kan vi förstå att händelsen givit upphov 

till komplex i hennes omedvetna som åter blir medvetandegjorda då hon i programmet talar 

om händelsen som eventuellt föranlett komplexen hos henne. 

 

Då hennes manliga livskamrat, som det framkommer att hon hade en stark och intensiv 

relation till, blir mördad och komplex uppstår som följd av detta kan vi även förstå att en 

rubbning i animus skett då hennes animusprojektion fråntagits henne på ett traumatiskt sätt. 

Således kan vi förstå att Truedsson kan ha fått ett autonomt komplex kopplat till arketypen 

animus. 

 

Genom sin sorg och den starka vilja att Fredrik ska leva samt ett icke accepterande av hans 

bortgång kan vi förstå att Truedsson söker efter symboler och situationer som påminner henne 

om Fredrik och deras gemensamma liv. Vilket vi genom programmet kan förstå då det 

framkommer att hon har flera fotografier på Fredrik, lyssnar på hans musik och talar med 

vänner om honom och deras gemensamma liv. Det framkommer även att hon bor kvar i 

samma lägenhet som de bott i gemensamt då Fredrik levde vilket även det tyder på en påmin-

nelse om deras gemensamma liv. 

 

Då symbolerna och de situationer som påminner henne om Fredrik och deras gemensamma 

liv kan aktivera de eventuella komplex hon har fått som följd av mordet på Fredrik så finns 

grunderna hos Truedsson för att en känsloöverföring till medvetandet genom numen ska ha 

skett. Därmed skulle vi kunna förstå att det som Truedsson upplever vara Fredrik som visar 

sig både genom visuella och auditiva och emotionella upplevelser av närvaro, ur ett jungi-

anskt perspektiv kan förklaras med att Truedsson upplever ett symboliskt material som 

härstammar från ett eventuellt autonomt komplex sammankopplat med störning i animus 

vilket yttrar sig som upplevelser av numinös karaktär, dvs. entitetsupplevelser. 

 

3.2.2 Psykologiska och terapeutiska  funktioner och dysfunktioner samt terapeu

tiska syften 

 

Truedsson mår dåligt till följd av Fredriks död och hon har trott att Fredrik är kvar hos henne 

av den anledningen, vilket visar på att Truedsson har kopplat eventuella komplex av händel-

sen till Fredrik och hans bortgång, vilket då tyder på att hon medvetandegör komplexen och 

således på väg mot en terapeutisk bearbetning av komplexen. Truedsson söker således hjälp 
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med denna bearbetning med hjälp av TV4:s Det Okända258 då hon inte klarar detta på egen-

hand. 

 

Ur ett jungianskt perspektiv kan vi förstå att Truedssons eventuella komplex kan kopplas 

samman med arketypen animus och därmed benämnas som autonomt komplex kopplat till 

arketypen animus. Från ett jungianskt perspektiv är komplexets yttringar relaterat till att ett 

numen uppstått som följd av en känsloöverföring till medvetandet som förutsatt en numinös 

upplevelse hos Truedsson. Det symboliska material som hon skapar av det autonoma arkety-

piska komplexet visar sig således som upplevelser av numinös karaktär. Entitetsupplevelserna 

skapar således medvetna emotioner och svåra minnen hos Truedsson som visar på att hon inte 

bearbetat de komplex som nu visar sig. 

 

För att bli fri från komplex och numinösa upplevelser ur ett jungianskt perspektiv krävs att 

Truedsson får hjälp att koppla samman det symboliska materialet med bakomliggande kom-

plex, vilket vi även kan förstå genom att se till ockultism som en form av terapi ur ett jungi-

anskt perspektiv som framkommer i uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av 

ockultismens terapeutiska funktioner.259 Därmed är en förutsättning för att bli fri från entitets-

upplevelserna och kunna gå vidare i en sund individuationsprocess således att komplexen blir 

medvetandegjorda och att komplexens innehåll och manifestationer sammankopplas till 

percipientens medvetna jag.260 Det krävs även en bearbetning av komplexet för att inte 

komplexet skall återgå in i det omedvetna. 

 

Mediet Lena Ranehag bekräftar de entitetsupplevelser Truedsson har vilket vi kan förstå vara 

en bekräftelse på den manifestation av eventuella komplex som Truedsson visar. Vidare 

bekräftar Ranehag att det är Fredrik som utgör de numinösa upplevelserna vilket då även 

kopplar samman Truedssons eventuella komplex med manifestationen vilket således gör att 

sammankopplingen förs in i Truedssons medvetna jag. Vi kan därmed ur ett jungianskt 

perspektiv förstå att Ranehag i detta fall utgör en terapeutisk funktion för Truedsson då 

Ranehag hjälpt henne att medvetandegöra och sammankoppla komplexens innehåll och 

manifestation till hennes medvetna jag. 

 

                                                           
258 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
259 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 15-17  
260 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 16  
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Truedsson menar att hon efter Ranehags hjälp fortfarande upplever en närvaro av Fredrik men 

att detta nu inte längre är svårt och obehagligt. Vi kan därmed förstå att Truedsson ur ett 

jungianskt perspektiv fått hjälp att koppla samman komplexet och upplevelser men inte en 

bearbetning av detta. Vilket tillfälligt kan hjälpa Truedsson men det finns en risk att komplex 

återfaller in i det omedvetna och skapar specifik en problematik som hon tidigare upplevt då 

hon inte får hjälp med bearbetning av komplex. Således framkommer det i TV4:s Det Okän-

da261 både psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner av den massmediala 

ockultismen sett utifrån ett jungianskt perspektiv. Dock blir det terapeutiska syftet ogiltigt 

eftersom Truedsson inte ges hjälp att bearbeta färdigt komplexet och riskerar därmed att 

återigen falla in i en liknande problematik som hon upplevt innan kontakten med TV4:s Det 

Okända.262 

 

                                                           
261 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
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4. Diskussion 

4.1 Jämförande diskussion av det undersökta och analyserade materi

alet 

 

Grundläggande för att ett terapeutiskt syfte ska kunna existera genom massmedias ockultism 

framkommer vara grundat i att percipienten får hjälp att koppla samman det manifesterade 

symboliska materialet med bakomliggande komplex, vilket vi även kan förstå genom att se till 

ockultism som en form av terapi ur ett jungianskt perspektiv som framkommer i uppsatsen 

Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner.263 Därmed 

är en förutsättning att bli fri från entitetsupplevelserna och gå vidare i en sund individuations-

process således att komplexen blir medvetandegjorda och att komplexens innehåll och mani-

festation knyts till percipientens medvetna jag.264 Det krävs även en bearbetning av komplex-

et för att inte komplexet skall återgå in i det omedvetna och återigen skapa problem för 

percipienten.265 

                                                          

 

Genom den jungianska analys som gjorts av de båda avsnitten av TV4:s Det Okända266 

framkommer både psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner. Vi kan förstå 

att percipienterna i båda fallen har genomlidit trauman vilka givit upphov till komplex i deras 

omedvetna. Olika grader av medvetande gällande bakomliggande komplex framkommer men 

i båda fallen kopplar percipienten samman emotioner härstammande från komplex med 

entitetsupplevelse. Det förhåller sig även olika hur mediet bekräftar percipientens komplex i 

förhållande till entitetsupplevelsen. I Wennerstrands fall dementeras att entiteten är samman-

kopplad med komplex och i Truedssons fall bygger mediets funktion på att bevisa att entiteten 

och dess manifestation är sammankopplad med komplexet. 

 

Det framkommer således att entitetensmanifestation i båda fallen kan härledas till komplex. I 

Wennerstrands fall genom att hon levt med en nu avliden man som misshandlat henne och 

varit alkoholmissbrukare och i Truedssons fall att hennes livskamrat blivit mördad. Till dessa 

komplex kan det i båda fallen kopplas samman med en störning i animus arketypen. I Wen-

nerstrands fall genom att hon fått sin animusarketyp skadad genom den man hon tidigare levt 

 
263 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 15-17  
264 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 16  
265 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 20  
266 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk, Det Okända avsnitt 

2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
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med och i Truedssons fall har animus projektionen blivit skadad då denna på ett traumatiskt 

sätt blivit fråntagen henne genom mordet på hennes älskade livskamrat. Således kan vi förstå 

att komplexen i båda fallen finns, samt att dessa är sammankopplade med en störning i 

arketypen animus. 

 

I både fallet med Wennerstrand och Truedsson finner vi att det finns symboler och situationer 

som påminner om komplexets innehåll vilket aktiverar komplexet, dvs. medvetandegör 

komplex. Således sker det i båda fallen en känsloöverföring till medvetandet hos percipienten 

vilket även kallas för numen. Detta styrks av att känsloladdade komplex oftast är kopplade till 

arketyper och är även då en förutsättning för en numinös upplevelse i det mänskliga psyket. 

 

I båda fallen kan vi förstå att bakomliggande komplex manifesterar sig genom symboliskt 

material som en numinös upplevelse, i dessa fall således som entitetsupplevelser. I Wenner-

strands fall yttrar sig entitetsupplevelsen främst genom visuell perception medan det i Trueds-

sons fall är både en visuell perception samt auditiv och emotionell perception. Båda fallen 

upplever att den starkaste entitetsupplevelsen är av en manlig entitet vilket vi då kan förstå 

genom att se till komplexens ursprung och sammankoppling med en defekt av arketypen 

animus. 

 

Både Wennerstrand och Truedsson har en vilja att kontrollera den numinösa upplevelsen 

genom att med hjälp av TV4:s Det Okända267 få hjälp att reda ut härkomst till den numinösa 

upplevelsen, skapa en kommunikativ dialog för att få förståelse för upplevelsen samt få den 

numinösa upplevelsen att försvinna. I Wennerstrands fall är detta tydligt medan det i Trueds-

sons fall finns en viss svårighet till att låta upplevelserna försvinna eftersom dessa i grunden 

utgörs av hennes livskamrat som inte längre finns i livet och att den numinösa upplevelsen 

således skapar mening i hennes liv. 

 

I Wennerstrands fall bekräftar mediet manifestationen av komplex och således numen ur ett 

jungianskt perspektiv då han konfirmerar hennes entitetsupplevelser samt att han till viss del 

bekräftar komplexet genom att se till hennes inre emotionella tillstånd. I Truedssons fall 

bekräftar mediet de entitetsupplevelser Truedsson har, vilket vi kan förstå vara en bekräftelse 

på manifestationen av hennes komplex. Mediet bekräftar att det är Truedssons nu avlidna 

                                                           
267 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk, Det Okända avsnitt 

2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
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livskamrat som utgör grunden för de numinösa upplevelserna, vilket därmed kopplar samman 

Truedssons komplex med manifestationen, vilket således gör att sammankopplingen förs in i 

Truedssons medvetna jag. Vi kan därmed ur ett jungianskt perspektiv förstå att mediet utgör 

en terapeutisk funktion i både Wennerstrand och Truedssons fall. 

 

I Wennerstrands fall blir inte komplexens innehåll bekräftade av mediet utan mediet demente-

rar snarare detta genom att påstå att entiteten och Wennerstrand inte haft någon relation eller 

ens träffats i livet. Mediet lägger ansvaret samt ställer krav på Wennerstrand att hon måste 

finnas där för entiteten utan några negativa emotioner för annars blir entiteten irriterad. 

Wennerstrand får även ett ansvar lagt på sig av mediet genom att säga att hon måste finnas där 

för att känna entitetens ilska bara för att han behöver det, som en form av terapi för entiteten. 

Mediet ger sedermera ingen hjälp med att få bort entiteten då han påstår att entiteten inte 

kommer att försvinna nu för att den då åter kommer tillbaka fast ännu värre. Ur ett jungianskt 

perspektiv blir denna motprestation motsägelsefull i fråga om bearbetning då en jungiansk 

terapeutisk situation inte bygger på exempelvis ansvars- och skuldbeläggande av analysanden. 

Således framkommer det psykologiska och terapeutiska dysfunktioner i Wennerstrands fall. 

 

I Truedssons fall upplever percipienten att mediet hjälpt henne att uppleva entiteten på ett 

positivt sätt. Ur ett jungianskt terapeutiskt perspektiv kvarstår dock komplexet hos Truedsson 

som yttrar sig genom numinösa upplevelser och risken finns att komplex åter faller ner i det 

omedvetna och skapar en specifik problematik som hon tidigare upplevt då hon inte får hjälp 

med bearbetningen av komplex. Således framkommer det psykologiska och terapeutiska 

dysfunktioner i Truedssons fall. 

 

I både Wennerstrands och Truedssons fall kan vi ur ett jungianskt terapeutiskt perspektiv 

förstå att båda percipienterna löper stor risk att åter falla in i tidigare besatthetstillstånd och 

svåra emotionella upplevelser som en följd av icke genomförd terapi av percipienterna i 

TV4:s Det Okända.268 Således blir de terapeutiska syftena ogiltiga som framkommer i mass-

medias ockultism, vilket fallet Wennerstrand och fallet Truedsson kan ses som belägg för 

utöver det fall som framkommer i uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av 

ockultismens terapeutiska funktioner.269 

 

                                                           
268 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk, Det Okända avsnitt 

2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 
269 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner 
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4.1.1 Metoddiskussion 

 

Det har varit problematiskt att få intervjuer med de medverkande percipienterna i de avsnitt 

av TV4:s Det Okända som jag har valt ut för undersökning och analys. Vad som är bakgrun-

den till denna ovilja är ovisst, men kan eventuellt bero på att de är belagda med sekretess från 

produktionen Nordisk Film, Egmont eller TV4. Hade intervju med percipienter kunnat hållas 

hade eventuellt en bredare förståelse för entitetsupplevelserna och djupare analys kunnat 

genomföras. 

 

Mer omfattande undersökningar i form av fler avsnitt av Det Okända samt ytterligare pro-

gram än Det Okända kan göras för att belägga de slutsatser som framkommer i analysen. 

Sammantaget skulle en mer omfattade undersökning samt intervju av medverkande percipien-

ter kunna ge ett mer tillförlitligt resultat av huruvida det är akademiskt gångbart att förstå 

uppkomst av entitetsupplevelser genom jungianska teorier på det vis det framkommer i denna 

uppsats. Fortsatta studier i ämnet får utröna huruvida det förhåller sig så. 

 

4.1.2 Slutsats 

 

Omedvetna komplex består av tidigare erfarenheter och de har oftast uppkommit genom 

traumatiska händelser. Det omedvetna komplexet kan aktiveras genom symbol eller situation 

som anknyter till komplexet och kan i vissa fall sammankopplas med en arketyp. Numen är en 

känsloöverföring till medvetandet som kan ske hos percipienten då en arketypisk bild eller 

situation framkommer, vilket då kan kopplas till entitetsupplevelser som uppkommer tillföljd 

av autonoma komplex som är kopplade till en arketyp. Detta styrks av att känsloladdade 

komplex oftast är kopplade till arketyper och är även då en förutsättning för en numinös 

upplevelse i det mänskliga psyket. 

 

En numinös gestalt i form av en entitet kan således framkomma för percipienten genom en 

entitetsupplevelse. Vid medvetandegörande av entitetsupplevelser kan intellektet hos percipi-

enten vilja kontrollera upplevelsen, dock kan det generellt vara svårt att motstå numinösa 

upplevelser då percipienten kan uppleva en mystisk fascination och meningsfullhet från 

numen. 
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En förutsättning för att bli fri från entitetsupplevelserna och gå vidare i en sund individua-

tionsprocess kan ur ett jungianskt perspektiv vara att komplexen blir medvetandegjorda och 

att komplexens innehåll och manifestationer knyts till percipientens medvetna jag. Det krävs 

även en bearbetning av komplex för att inte komplexet åter skall trängas bort till det omed-

vetna och återigen skapa problem för percipienten. 

 

Det undersökta och analyserade materialet som framkommer i undersökningen av TV4:s Det 

Okända visar på liknande resultat vad gäller uppkomst av entitetsupplever hos percipienterna 

vilket även kan relateras till tidigare studier av TV4:s Det Okända som framkommer i uppsat-

sen Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner.270 

 

I TV4:s Det Okända avsnitt 2 & 4, 2008 framkommer entitetsupplevelser i form av visuell, 

auditiv och emotionell perception. Percipienten Wennerstrand som medverkar i avsnitt 4 av 

Det Okända, 2008, upplever främst visuell perception men även auditiv och emotionell 

perception. Percipienten Truedsson som medverkar i avsnitt 2 av Det Okända, 2008, upplever 

främst emotionell perception men även auditiv och visuell perception. 

 

Från ett jungianskt perspektiv kan vi förstå att de entitetsupplever som framkommer i TV4:s 

Det Okända avsnitt 2 & 4, 2008 kan förklaras ha sin grund i bakomomliggande komplex som 

härrör till traumatiska händelser tidigare i percipienternas liv. De autonoma komplexen hos 

percipienterna kan även kopplas samman med en defekt i arketypen animus som således kan 

förstås ha en negativ animuspåverkan. Olika grader av medvetande gällande bakomliggande 

komplex framkommer, dock kopplar percipienten i båda fallen samman emotioner härstam-

mande från komplex med entitetsupplevelse och påverkar därmed inte graden av entitetsupp-

levelse men en viss skillnad i inverkan på viljan att få bort entiteten kan skönjas härigenom 

hos percipienten Truedsson. 

 

Percipienterna har i båda fallen kopplat symboler och situationer som påminner om komplex-

ets innehåll vilket aktiverar komplexet, dvs. medvetandegör komplexet. Således sker det i 

båda fallen en känsloöverföring till medvetandet hos percipienten vilket även kallas för 

numen. Detta styrks av att känsloladdade komplex oftast är kopplade till arketyper och är 

även då en förutsättning för en numinös upplevelse i det mänskliga psyket. 

 
                                                           
270 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 15-17  
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I båda fallen kan vi förstå att ett bakomliggande komplex manifesterar sig genom symboliskt 

material och ger en numinös upplevelse, i dessa fall således som entitetsupplevelser. Hur 

entitetsupplevelserna yttrar sig skiljer sig dock åt vad gället visuell, auditiv och emotionell 

perception. Båda personerna upplever att den starkaste entitetsupplevelsen är av en manlig 

entitet vilket vi då kan förstå genom att se till komplexens ursprung och sammankoppling 

med en defekt av arketypen animus. 

 

Percipienterna visar på en vilja att kontrollera den numinösa upplevelsen genom att de vill få 

hjälp av TV4:s Det Okända att reda ut orsakerna till den numinösa upplevelsen, skapa en 

kommunikativ dialog för att få förståelse av upplevelsen, samt få den numinösa upplevelsen 

att försvinna. Dock framkommer en viss skillnad i viljan att bli av med entiteten då percipien-

ten Truedsson upplevt att den numinösa upplevelsen ger en mening åt hennes liv. 

 

I båda fallen bekräftar mediet manifestationen av komplexet och således numen ur ett jungi-

anskt perspektiv då mediet konfirmerar percipientens entitetsupplevelser. Det finns en viss 

skillnad i hur percipienternas komplex verifieras av medierna då det i fallet med Wenner-

strand enbart sker till liten del, medan i fallet Truedsson verifieras komplexet till stor del. 

Därmed kan vi förstå att det psykologiska och terapeutiska syftet i detta stadium kan vara 

beroende av om mediet bekräftar både manifestation och innehåll av komplexet och samman-

kopplar dessa som i fallet Truedsson. 

 

I fallet Wennerstrand framkommer det att mediet ansvars- och skuldbelägger percipienten i 

förhållande till entiteten, vilket gör att ur ett jungianskt perspektiv blir denna motprestation 

motsägelsefull i fråga om bearbetning då en jungiansk terapeutisk situation inte bygger på 

exempelvis ansvars- och skuldbeläggande av analysanden. I fallet Truedsson upplever perci-

pienten att mediet hjälpt henne att uppleva entiteten på ett positivt sätt. Ur ett jungianskt 

perspektiv kvarstår dock komplexet hos denna percipient som yttrar sig genom numinösa 

upplevelser och risken finns att komplexet åter trängs undan till det omedvetna och där ger 

upphov till en specifik problematik, som liknar den hon tidigare upplevt då hon inte får hjälp 

med bearbetning av komplexet. 

 

I båda fallen som framkommer i Det Okända avsnitt 2 & 4, 2008, kan vi ur ett jungianskt 

terapeutiskt perspektiv förstå att percipienterna löper en stor risk att återfalla till tidigare 
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besatthetstillstånd och svåra emotionella upplevelser som följd av icke genomförd terapi av 

percipienterna i TV4:s Det Okända. 

 

Sammanfattande framkommer alltså fler psykologiska dysfunktioner än funktioner och de 

terapeutiska syften som framkommer i aktuell massmedias ockultism blir ogiltiga ur ett 

jungianskt perspektiv. I vart fall finns de inte belagda i de båda studerade programmen. 

 

4.1.3 Framtida forskning 

 

Då ockultism i aktuella massmediala sammanhang har ökat de senaste åren har även en 

ökning av personer som medverkar med sin problematik ökat i massmedia. Forskning på hur 

massmedia påverkar människor i denna utsatta situation är näst intill obefintligt och har med 

hjälp av den allmänna debatten börjat ta fart inom andra kategorier inom massmedia, t ex 

barns psykologiska påverkan av att medverka i massmedia. Således finns behov av framtida 

forskning på hur media påverkar människor som medverkar öppet med sin problematik. 

 

Denna uppsats tillsammans med min B-uppsats Ockultism i media – En jungiansk analys av 

ockultismens terapeutiska funktioner271 har belyst detta fenomen ur ett religionspsykologiskt 

perspektiv och visat på att det kan finnas psykologiska och terapeutiska dysfunktioner ur ett 

jungianskt perspektiv som kan komma att inverka negativt på de personer som medverkar i 

program som Det Okända. Min förhoppning är att framtida forskning tar vid och belägger 

människors psykologiska påverkan ytterligare inom detta område för att eventuellt få fram en 

förändring av massmedias agerande genom att t.ex. ge medverkande personer professionell 

hjälp under och efter deras medverkan i massmedia. 

 

Det finns även en intressant aspekt att ta i beaktande när det gäller ockultismen betraktad som 

ett terapeutiskt redskap, vilket även skulle kunna belysas ur ett religionshistoriskt perspektiv. 

Främst är det dock intressant att se huruvida människor kan bli hjälpta av ockultism som 

terapeutiskt redskap ur ett långsiktigt perspektiv och då se hur dessa resultat står sig i jämfö-

relse med vetenskapligt erkända terapeutiska metoder. 

 

                                                           
271 J. Hertzberg, 2009 Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner s. 15-17  
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Bilagor 

Begrepp och definitioner 

 

Animistisk. Uppfattning av att tingen i omvärlden är besjälade, levande och viljestyrda. 

 

Animus. Begrepp vad avser arketypen animus, mannen i kvinnan, med motsvarigheten 

anima, kvinnan i mannen, som kan projiceras på omvärlden från subjektivt håll. (Jung) 

 

Arketyp. Nedärvd psykologisk symbol eller bild i det kollektivt omedvetna som ter sig 

universell samt inverkar i människans psykiska utveckling. Arketyper kan förekomma i 

komplex, drömmar och mytologi etc. Arketyp som framkommer i denna uppsats är animus. 

(Jung) 

 

Autonom. Fristående. 

 

Besatthetstillstånd. Rubbning mellan jaget och medvetandet i förhållande till komplexets 

innehåll och manifestation. Yttrar sig som upplevelse av entitet/er. (Jung) 

 

Kollektivt omedvetna. Del av det omedvetna som bereder plats för arketyper. (Jung) 

 

Entitet. Spöken, andar frikopplade från specifik religion. 

 

Entitetsupplevelse. Upplevelse av spöken, andar frikopplade från specifik religion. 

 

Extra sensorisk perception, ESP. Utomempirisk varseblivning. 

 

Individuation. Fortgående psykologisk förändringsprocess som utvecklar människan vilket 

kan påverkas negativt vid komplexpåverkan. Individuationens funktion är självförverkligan-

de. 

 

Jag: et. Människans psykiska medvetna centrum. (Jung) 
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Komplex. Bortträngda upplevelser och föreställningar i det omedvetna vilket påverkar 

människans agerande och psykiska utveckling. Den autonoma känslorest som komplex består 

av kan vara uppkommen genom positiv och negativ erfarenhet. (Jung) 

 

Numen. En känsloöverföring till medvetandet då en arketypisk bild eller situation uppstår. 

Vilket kan kopplas till entitetsupplevelser som uppkommer tillföljd av autonoma komplex 

som är kopplade till en arketyp.(Jung) 

 

Numinös gestalt. Numinös upplevelse som yttrar sig som t ex entitet. 

 

Numinös upplevelse. Yttrande av numen exempelvis i form av upplevelse av entitet. 

 

Paranormal. Synonym för övernaturlig, något icke vetenskapligt bevisbart. 

 

Paravetenskap. Ej vetenskapligt accepterad forskning om transcendenta upplevelser inom 

kategorin paranormalt. 

 

Percipient. Person som upplever entitet. 

 

Projektion. Omedvetet material som projiceras på omvärlden från subjektivt håll. 

 

Pseudovetenskap. Ej vetenskapligt accepterad forskning. 

 

Symbolmaterial. Ett av människan producerat material t ex kan drömmar beskrivas som ett 

symboliskt material av människans omedvetna. (Jung) 

 

Symptom. Yttrande av tillstånd uppkommet av icke bearbetade komplex. (Jung) 

 

Transcendenta upplevelser. Upplevelser utanför den empiriska världen t ex religiösa upple-

velser i form av uppenbarelse. 
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Det Okända avsnitt 4, 20080130272 

 

Medverkande: 

Programledare Carolin Giertz 

Medium Terry Evans 

Percipient Britt-Marie Wennerstrand 

Percipient Lars Wennerstrand 

 

00.00-00.10273 

B-M: Det är som ett piskrapp hela vägen såhär och på morgonen hade jag en lång röd strim-

ma. 

00.12-00.16274 

T: There’s a man in here and he is an angry man. He is an angry man. They kind of screaming 

out for help to. 

00.16-00.19275 

B-M: Sen var han bara plötsligt borta. 

00.23-00.42276 

CG: Britt-Marie Wennerstrand håller länge tyst om sina upplevelser för hur berättar man för 

grannarna att man har spöken hemma? Men när hon väl börjar prata så visar det sig att flera 

kvinnor i området har varit med om liknande saker. Och det är inga trevligheter jag pratar om. 

Välkomna till Det Okända. 

01.17-01.33277 

Berättarröst: I ett pittoreskt bostadsområde i gruvstaden Nora bor Britt-Marie Wennerstrand. 

Hon flyttade in med sin familj för tre år sedan och innan dess hade hon inte haft några överna-

turliga upplevelser att tala om, men det kom snart att ändras. 

01.34-01. 57278 

B-M: Det första jag lade märke till med detsamma när vi flyttat hit då var att någon gick upp 

och ned i trappen. Nu har vi golvvärme här med lite rör som ligger i garderoben under trappen 

så det knäpper i trappen när värmen är på. Men det låter på ett sätt men stegen är någonting 

annat. 
                                                           
272 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 
273 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 00.00-00.10 
274 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 00.12-00.16 
275 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 00.16-00.19 
276 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 00.23-00.42 
277 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.17-01.33 
278 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 01.34-01. 57 
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02.02-02.09279 

Berättarröst: Britt-Maries son Lasse är skeptisk till allt vad spöken heter, men inte ens han kan 

påstå att allt står rätt till i huset. 

02.10-02.21280 

L: Jag försöker alltid hitta någon logisk förklaring till allting innan jag låter min fantasi ta 

över, så att säga. Men visst det händer konstiga saker hela tiden överallt, så det är skumt. 

02.22-02.43281 

B-M: Och det har hänt att han har kommit och frågat mig: - ”Mamma, är du sjuk du håller på 

och springer upp och ner i trappen?”. – ”Nej, jag har inte varit nere är det inte du som har 

varit nere?”.- ”Nej, jag har inte varit där nere”. 

Så då har han ju hört att det har gått i trappen fast än att han har trott det har varit jag. 

02.46-02.51282 

Berättarröst: En kväll märker de båda två att saker och ting inte riktigt är som de ska i huset. 

02.52-03.13283 

L: Ja, det var sent på kvällen jag var här och min flickvän var här. Jag skulle gå ner och 

tandborsta mig och göra mig i ordning för kvällen tänkte jag då. Så gick jag ner en trappa och 

vi har en toalett där uppe också och halvvägs ner i trappan så hör jag hur dörren stängs bakom 

mig. Så tänkte jag att det var min flickvän då eller morsan som gick dit. 

03.14-03.17284 

B-M: Och jag hörde hans flickvän då gå in på toaletten. 

03.18-03.43285 

L: Så jag tänker inte mer på det, skumt bara att jag inte hörde någon av de andra dörrarna 

öppnas. Men jag gick ner borstade tänderna och gjorde mig i ordning och sen kom jag upp 

igen och sen kom jag in hit igen och inte hört att någonting öppnats igen. Och så var min 

flickvän här och hon undrar om min mamma var klar snart för hon har inte varit där ute. Jag 

trodde ju först det var hon då men nej, och så tyckte jag det var skumt så jag gick in till 

mamma men hon ligger också där och undrar när min flickvän ska vara klar. 
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03.44-04.01286 

B-M: - ”Nej, men hon sitter inne i mitt rum och väntar på dig att du ska gå från toaletten”, 

för hon hade också hört att någon gick dit in. Men det var ingen av oss som hade gått dit och 

Lasse var ju här nere. Då tyckte hon det var kusligt, ja. 

04.03-04.21287 

Berättarröst: Om det bara var ljud som störde familjen hade de kanske inte tänkt så mycket på 

det men fenomenen blir med tiden allt mer påtagliga och allt svårare att förklara bort. En av 

platserna där aktiviteten tydligt märks av är badrummet. 

04.22-04.44288 

B-M: Ja, vi har ju en sådan här digital badrumsvåg. Och den slår alltså igång och lyser när vi 

är där inne och ja inte väger oss. Man sitter på toaletten med en tidning i handen och tar det 

lugnt och sedan plötsligt börjar vågen lysa. Och det har vi sett både min man, Lars och jag då. 

04.46-04.53289 

L: Kommer in ibland och så går vikten upp såhär jätte, jätte högt och så slår den över till noll 

och så släcks den. 

04.54-05.10290 

B-M: Och jag har försökt stampa i golvet, jag har försökt slå i väggen för att se om det är 

någon rörelse som gör att den sätter igång men det har den aldrig gjort. Även när batterierna 

är så dåliga att det inte gått att väga sig så har det hänt alltså att den står och lyser. 

05.11-05.19291 

Berättarröst: Inte heller sovrummet förblir en fredad plats och Britt-Marie börjar få sina egna 

teorier om vem den andliga besökaren kan vara. 

05.20-06.24292 

B-M: Jag får en känsla av att det är en i fyra, fem, sexårsåldern någonstans som ligger och 

liksom knuffar såhär eller sparkar i sängbotten. Och min lilla hund brukar ligga i fotändan, det 

börjar med att han blänger på mig, sen går han därifrån för han blir så irriterad. Men det 

fortsätter i alla fall och knuffar och det händer flera gånger i veckan. 

Nu sista gångerna har det väl inte varit de där riktiga dunkarna utan då har sängen mera 

skakat. 
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I början när jag kände det här dunsarna och slagen i sängen då kikade jag ju ner under sängen 

om det var någonting, men det fanns ju aldrig någonting där. 

I mitt sovrum vill jag vara i fred. Och i mitt badrum vill jag vara i fred. 

06.25-06.42293 

Berättarröst: Att ha andar i sitt sovrum är väll något som de flesta människor helst skulle vilja 

slippa. Men så länge det som händer är av oskyldig natur kanske man kan leva med det. Men 

så kommer en kväll när Britt-Marie plötsligt står öga mot öga med en besökare, som verkar 

vara allt annat än vänligt sinnad. 

06.43-07.40294 

B-M: Ja, en kväll när jag låg här så såg jag en man som stod i dörren, i grå hatt och rock med 

bälte på, snygg rock. Men först trodde jag att det var min man som var uppe så jag sa ”Är du 

uppe och springer igen”. Men han låg ju bredvid mig, jag hörde ju honom och denhär man-

nen han stod kvar ett tag. Och plötsligt känner jag, ja det är som ett piskrapp hela vägen såhär 

ända uppe ifrån höften och hela vägen ner och det gjorde ordentligt ont alltså som man hade 

fått ett riktigt slag och på morgonen hade jag en lång röd strimma. Och sedan var han bara 

plötsligt borta. 

07.43-07.55295 

Berättarröst: Att Britt-Marie helst inte vill tro på det som hänt kan man förstå men hennes 

upplevelse är tyvärr inte en engångsföreteelse. Och det dröjer inte länge förrän mannen är 

tillbaka igen. 

07.56-08.54296 

B-M: Ja, jag satt här och knypplade en dag, ja jag sitter ofta här och knypplar. Så såg jag 

samma man med gråa hatt och rock stå här ute på altanen och tittar rakt in på mig. Han stod 

och tittade rakt in och rätt som det var, var han bara borta. 

Jag har inte sett hans ansikte för han har ju ganska stor hatt då och mjuk hatt. Han är ganska 

lång, jag skulle tro att han är 1.80 ungefär, rätt smärt. Har alltid skärpet åtdraget på rocken då 

så han ser, ja, smärt ut. Och han ser inte speciellt gammal ut heller utan medelålders. 

08.59-09.11297 

Berättarröst: Britt-Marie har hela tiden undvikit att tala om sina upplevelser med andra. Hur 

säger man till sina grannar att man ser spöken hemma. Men tillslut kan hon inte hålla tyst 

längre. 
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09.12-09.56298 

B-M: Jag kom en dag och skulle gå till affären och blev stående och prata med några damer 

här på gatan. Och då sa de att ”Ja, vi kan inte förstå hur den gamla tanten som bor här kan ta 

sig upp på vinden och dra omkring med möbler sent på kvällarna.” Och då sa jag, ja lite mest 

på skoj sådär, ”Ja, det är väll vårat lilla spöke då här”. Och det blev alldeles tyst. Och sedan 

var det en av fruarna som sa ”Om du visste hur många som säger att det spökar här”. 

Och sedan dök det ju upp den ena efter den andra då som hade hört konstiga saker. 

09.57-09.02299 

Berättarröst: Och under samtalet visar det sig att de fyra kvinnorna har mer gemensamt än vad 

de trodde. 

09.03-10.24300 

B-M: När jag hade pratat lite granna då med de där kvinnorna och då började jag tycka att det 

nog var lite mera kusligt för att vi har liksom ett gemensamt förflutet med våldsamma män 

och män som har missbrukat alkohol då. 

10.24-10.37301 

Berättarröst: Britt-Marie levde i flera år som slog henne så illa att hon tillsist hamnade på 

sjukhus. Britt-Marie flydde från mannen som är död sedan flera år tillbaka men det är smärt-

samma minnen som åter rörs upp till ytan. 

10.38-11.28302 

B-M: Vad jag blir rädd för det är ju att det finns någon som har något agg till kvinnor som de 

uppfattar har svikit på något vis eller någonting, som vill åt oss. Och det i så fall är ju ett 

otrevligt perspektiv. 

Om det nu skulle vara så att det finns nått samband mellan de här lägenheterna som jag 

känner till och någon argsint man då måste han bort härifrån. Det kan liksom inte få finnas 

kvar någonting sådant här för man vet inte om sådant existerar så vet man inte vart det tar 

vägen nästa gång. 

11.30-11.43303 

Berättarröst: Den som ska försöka hjälpa Britt-Marie är mediet Terry Evans. Efter pausen får 

vi se om han rår på det som tycks röra sig mellan husen i Nora. 
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11.44-11.47304 

T: What on earth am I going to do here? It is almost like a virus the energy here is not getting 

weaker it is getting stronger and stronger. 

12.12-12.24305 

Berättarröst: Vårt medium Terry Evans har nu anlänt till Nora, han har inte fått veta någonting 

i förväg och vi har bett Britt-Marie att inte ge honom någon extra information. 

12.25-12.26306 

T: ”Terry”. 

12.26-12.27307 

B-M: ”Välkommen”. 

12.39-13.34308 

T: You have something here that certainly doesn’t want to be found. It doesn’t want to be 

stopped. It is causing you allot of disturbance. 

(Evan går omkring i huset) 

It’s a really strong, what ever this source is there’s a strong … It’s a lot of anger, allot of 

bitterness here. Powerful. 

13.34-13.35309 

B-M: Yes. 

13.36-14.46310 

T: This is, definitely not a relation, you almost been on your bricks end. It’s almost like what 

on earth am I going to do here. It is coming every were it is almost like a virus, it is almost 

like a … the energy here is getting stronger and stronger. 

But they are trying to hide away from me so I’m going to be a little bit patient whit them. It is 

not going to be done quickly. Okay. 

Who ever this person is they won’t help they are being very disrupting. They are being very 

disruptive. They are kind of screaming out for help to. 

We have to go to the bedroom upstairs. 

14.47-14.48311 

B-M: Mmm. 
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14.49-15.10312 

T: Ahh, they are getting closer now. And it is almost as if these visitors are walking the stairs, 

as it is roaming around the house. They are restless, they just don’t know what to do. ”Lets 

walk the stairs, lets wake everybody up”. 

15.10-15.11313 

B-M: Yes. 

15.11-15.38314 

B-M: (tillbakablick) Och det har hänt att han har kommit och frågat mig: - ”Mamma, är du 

sjuk du håller på och springer upp och ner i trappen?”. – ”Nej, jag har inte varit nere är det 

inte du som har varit nere?”.- ”Nej, jag har inte varit där nere”. 

15.39-15.59315 

T: I wouldn’t want to sleep in this house. And I certainly wouldn’t want to sleep in here. (B-

M ler och nickar) 

It is not a woman in here it is a man in here, it is a man. And I think you have seen him. 

15.59-16.01316 

B-M: Yes I have. 

T: You've seen him. 

B-M: Yes. 

16.02-16.06317 

T: And he is an angry man, he is an angry man. 

16.09-16.24318 

B-M: (Tillbakablick) Ja, en kväll när jag låg här så såg jag en man som stod i dörren, i grå hatt 

och rock med bälte på, snygg rock. Men först trodde jag att det var min man som var uppe så 

jag sa ”Är du uppe och springer igen”. Men han låg ju bredvid mig, jag hörde ju honom och 

denhär mannen han stod kvar ett tag. Och plötsligt känner jag, ja det är som ett piskrapp hela 

vägen såhär ända uppe ifrån höften och hela vägen ner och det gjorde ordentligt ont alltså som 

man hade fått ett riktigt slag och på morgonen hade jag en lång röd strimma. Och sedan var 

han bara plötsligt borta. 

16.35-17.53319 

T: You been woken up in the night here. 

                                                           
312 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 14.49-15.10 
313 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 15.10-15.11 
314 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 15.11-15.38 
315 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 15.39-15.59 
316 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 15.59-16.01 
317 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 16.02-16.06 
318 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 16.09-16.24 
319 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 16.35-17.53 

58 
 

http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502


B-M: Mmm. 

T: You have brought in the energy, you are the one. You are not a bad woman, you are not 

bad but you … I want to explain something to you. Du är en väldigt snäll person, du vill 

hjälpa alla människor, förstår du? But it is like, it is … Inom dig du är mycket lessen. A lot of 

sadness for you. 

B-M: Nickar medhållande. 

T: And this man, because you are such a kind person, such a good person has connected 

himself to you in a way of asking for help. Okay but your prayers has been heard, your 

prayers has been heard. 

17.59-18.54320 

T: He is telling me to go away; he is telling me to go away. 

B-M: Ja. 

T: He does not want me here. 

B-M: I know. 

T: He does not want me here. 

B-M: I know. 

T: He says I do not need you, he says to me I do not need you. Never had one to tell me go 

away before. He is accentually beginning to have a dialog with me now so I’m not going to be 

gently with him but I’m going to let him come to me. Okay. 

He is afraid to, he is afraid so that’s a lot of fear you have been picking up. It is fear that has 

been coming from him. 

18.55-19.12321 

B-M: Jag är inte rädd. 

T: Never? 

B-M: Nej. 

T: It is a lot of stuff going on here, a lot of fear. You are never afraid? 

B-M: Nej. 

T: Aldrig? 

B-M: Nej. 

T: That could be the problem. 
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19.13-22.10322 

T: I have to ask you this question; it is a really serious question. Do you really want this man 

to leave here? 

B-M: Ohh, Yes. 

T: I … Are you sure? 

B-M: Yes, I am sure. 

T: Because, then you got to help me, you got to help me. Because what this man, because all 

the investigations I have done … I have … this is the most I wouldn’t say arrogant but … this 

man is arrogant … but the is also to afraid and his life was taken when he least expected it, it 

was a life that was wasted it was life that he should have done so much more with. And one of 

the reasons he come here is because you are strong or determined, you never give up. 

B-M: Ler medgivande. 

T: And in some ways he was similar to you, he never gave up, he … he kept going but the 

suddenly went, he went quickly. Now he is beginning to trust me a little bit so now he giving 

me some more information. I am not sure if this is an accident yet but this man was so angry 

that his life was taken so quickly. 

Suddenly I feel a really bad pain in my head, it is almost like I have … something hits me 

very quickly, I am feeling dizzy I almost feel like I want to fall down. I do not know if it was 

an accident or violence shed I do not know. But when this feeling really gets strong in here it 

is almost as if everything … it is so many strong feelings in here. It is almost like everything 

will explode. And it is like ”kaouchh”. … 

And he is afraid of you. 

B-M: Skrattar. 

T: He is afraid of you because he tells me that you tried to clear him out the house yourself 

and has not worked. It is not going to be that easy. You have a particularly unhappy, angry 

man here that doesn’t want to leave. But he took me in here, let’s go back again (till sovrum-

met). 

B-M: Mmm. 

22.14–22.32323 

T: You may not be afraid of this man but when this man is here he really, really does disturb 

everything. All the electronic things he can disturb. 
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22.33-23.00324 

B-M: (Tillbakablick) Ja, vi har ju en sådan här digital badrumsvåg. Och den slår alltså igång 

och lyser när vi är där inne och ja inte väger oss. 

L: (Tillbakablick) … och så går vikten upp såhär jätte, jätte högt och så slår den över till noll 

och så släcks den. 

B-M: (Tillbakablick) Och jag har försökt stampa i golvet, jag har försökt slå i väggen för att 

se om det är någon rörelse som gör att den sätter igång men det har den aldrig gjort. 

23.01-23.07325 

T: When he is here and his influence is very strong he’s causing chaos here. 

23.08-24.43326 

B-M: Jag blir irriterad. 

T: Chaos … okay … well that is not the way to handle him. 

B-M: No. 

B-M: Jag säger ”Försvinn”. 

T: That’s not the way to handle him. 

B-M: I know … 

T: That’s why they staring to telling me that you are very strong and determined woman. 

B-M: Skrattar. 

T: You understand … trying to be diplomatic … Okay … 

Because being angry with this man that’s not going to help the situation here, because he 

knows how to handle anger. The angrier you are with him, the happier he is because he can be 

angry. You understand? So your irritation is feeding him. 

B-M: Oh, Yes. 

T: It is not irritation that he really wants it is help so if I get angry with him he'll be happy 

about that. But if I start doing as now have a dialogue whit him and trying to get some infor-

mation from him … now he is relaxing a little bit. 

But it’s … I certainly wouldn’t want this man in my house. But the angrier you are, the more 

irritating you are with him he won’t leave. So you can start being nice to him. 

B-M: Mmm. 

T: And ask him what he wants. 
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24.44-28.18327 

T: The man I got here is quite damage, the man I got here is … he … he … in the way he past 

is experiencing some kind of trauma. What this man needs is someone to be there, to listen, to 

feel all this anger but then let’s see what happens what comes once he has overcome that he 

might even talk more but this is going to take time this is not going to happen in … because if 

I am going to try to do this quickly he might be sneaky and I might think he is gone but he 

hasn’t gone he comes back and cause more trouble. 

So, I can't breathe (andas), I can’t take in oxygen I am ”aouhh”. And he was calling out for 

help, no one heard him and he was angry. Because I’m going in to another feeling now, if we 

do not clear this out to day, if we do not take our time he will come back and it will be three 

times worse. Okay? I do not mean to be dramatic but this man is possibly ne of the angriest 

man I have ever met, doing this work so you must not be irritated. 

And this particularly man could have been on the other side for many, many, many, many 

years. It is not anybody that you know. Okay? It is not anybody that you know. 

B-M: No. 

T: You never meet this man in this life time, you never meet this man ever before, just some-

one that come in to your home and irritation. 

T: This man I do not know, if there was a dispute or whether there but I don’t get a good 

feeling I get a feeling of what look liked being an accident wasn’t an accident it was like this 

violence here. This man was attacked but it looked like an accident it was covered up. 

Now he is talking. This man possible had little bit like me with my eye, there was something 

wrong with his eyes or he could have been injured here (Terry slår sig med handen mot 

huvudet) again I got it here, I am being hit, I am being hit, I am being knocked back. That’s 

why, that’s why he sometimes when you feel this energy in here and you feel this man here, 

that’s why the energy almost becomes physical. You almost being pushed you almost being 

pushed or … very strong physical energy. 

28.19-28.35328 

B-M: (Tillbakablick) Och plötsligt känner jag, ja det är som ett piskrapp hela vägen såhär 

ända uppe ifrån höften och hela vägen ner och det gjorde ordentligt ont alltså som man hade 

fått ett riktigt slag och på morgonen hade jag en lång röd strimma. 
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28.36-31.38329 

T: Okay, now I have found things are beginning to wake up now. Now I have found someone 

here to, there is someone standing here. And in that corner there by the window I found an old 

lady. 

B-M: An old lady? 

T: Ja, en gammal kvinna. 

B-M: A nice? 

T: Vänta, vänta, vänta. 

And she tells me that I think her name is ”Ailen”, ”Elin”. 

B-M: Elin … 

T: And she is a very, very old lady. She’s very, very old. And I should tell you from Elin that 

she means you no harm. Something like a door or portal being opened and it’s like a door is 

open the spirits are able to move, able to walk in here. 

So we got this very, very angry man and I am going to give you a name to link with this man. 

”Steffen”, ”Stefan” or ”Stein” could be Stefan or Sten but he is here. And then we have the 

lady here and she … I do not now if here name is Elin, but she says her name is, yes, Elin. 

Elin, Ailen, Eilnsson … but she came here because she has been stuck. She couldn’t go on. So 

this house if we connected with lay line or we would find this house is harried to … it is a 

build up with energy here like a magnet. 

B-M: Mmm. 

T: Like a magnet it’s, it’s I wouldn’t live here no truly I wouldn’t live here. Because it’s going 

to be, if you cheek the history, there been a lot of things happening around here. 

B-M: Yea. 

T: Not just with people in other houses but this whole place has a very sad history. Has very 

bad memories. 

But the man is beginning to talk with me now. Have you heard this noise at all because when 

this man comes I am limping. I am walking like I am limping like there is something wrong 

with my leg. So when you check this man I think his name could be ”stein” or ”Stefan” but 

when you check this man it could been that he could be crippled or he could be … but he had 

a … but I will say this again I wouldn’t sleep in this house. 

31.39-32.00330 

Berättarröst: Terrys kontakt med andra sidan blir allt intensivare och allt obehagligare. 
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Efter pausen fortsätter han sitt arbete hemma hos Britt-Marie. 

T: Possibly the strongest of energy or phenomena I ever meet since working whit TV. Is big. 

32.18-32.30331 

Berättarröst: Terry har fått kontakt med flera andar i Nora men det verkar som han bara har 

skrapat på ytan av problemet. Hemma hos Britt-Marie blir hans förnimmelser allt intensivare. 

32.31-34.20332 

T: It is almost like being going in to a mental institution … a hundred years ago. But it is not 

nice. And I am in this place and I can feel … I can hear the screaming, I can hear the scream-

ing, I can hear the yells I can hear everything . 

This would, this would go back to the time when polio, polio, polio. Would be quite prevalent 

would have been quite big problem too … because I have someone here that had polio cause I 

can see the things they had around the legs and they were this (Evan haltar fram för att visa 

hur de såg ut). 

Also I want you to check back in the archives and I want you to go back, and going back a 

long way. I want to know whether a galleon was situated; there was a place of execution here. 

Strange, I getting a strange smell and I am smelling sulphur sulphate. It is not ordinary 

cigarette or cigar smoke either it is more then that a bad smell. 

B-M: Mmm. 

T: I do not like it. And if you are to go back quite a long time ago there was some kind of 

battle between some families, it could even go back to a conflict or feud. 

34.21-35.06333 

Berättarröst: Terry talar om en konflikt som skulle ha drabbat området och att något drama-

tiskt ska ha hänt i staden. Mycket riktigt har Nora haft ett brokigt förflutet. Efter grundandet 

1643 låg man länge i fejd med närliggande Arboga som ansåg att Nora borde fråntas sin stads 

privilegier. 1731 fick Arboga borna nästan sin önskan uppfylld en våldsam brand spred sig 

över hela Nora. Och när röken blåst förbi fanns endast kyrkan och prästgården kvar. Ett tag 

såg det faktiskt ut som om Nora skulle försvinna i glömska men 1733 lades grunderna till en 

ny stad som reste sig ur askan av den gamla. 

35.07-38.53334 

T: It could been the eighteen century but it is … I am starting to get a picture now of the 

things going on. I now this must sound strange but I might need to come back here another 
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time. I am not sure yet but I can close this place down, maybe. But it is like holes coming in 

everywhere. 

But it is amazing it is like as we been standing in this room it is like there is a whole line of 

them awaiting to come thru. I can here them talking, I can here them talking they are talking 

to one another. 

Kristina, it could be Kristina Pettersen, Petterson Kristina Petterson she is jumping up and 

down, jumping up and down. I get a date 1900 … 1927 … I pick up the name Inger, Inga 

Larsen, Larsson can not be sure … a mother and her daughter coming thru now and asking … 

like stepping in the dark … stepping in dark … linked to … Karin … okay okay Karin … 

wife’s … n name could have been Marie or Maria … or begin whit an M … Annika comes in 

with them to Ani Anni Arne … I get this picture of standing behind a horse or wagon or 

something … a woman and a child was found … and you have them here to. It is like cueing 

up I have never had it like this, cuing up, so there is a lot of folks needing help here. 

When a place has a history of a lot of things happening it creates, especially if it is a sadness 

or a trauma, it creates a pretty heavy energy so if someone passes it is very difficult for them 

to go on, it is stuck. Because when they leaving their bodies they meeting the energy around 

them is built up so they getting stocked to. But it is a crowed of them, I never seen this before. 

I had never had sprits come like this before and they are so well organized and these people 

who ever has been stuck in this zoon or this energy an interesting thing is that they got to-

gether, they got together and they organized themselves saying to me we have been preparing 

for this event. 

It is a really strange thing to say and I will, I have never said this before, but I do not think 

that this problem can be solved completely because to solve this problem completely we got 

to try to close all the doors. Cause this is a such a harmless looking place this is possibly the 

strongest of energy or phenomena I have ever meet since working with TV. Is big. 

And it wouldn’t surprise me if you have had discussions with other neighbours other people 

living in the area have had similar strange things happening , you understand? 

B-M: Mmm. 

T: And if you were to check with the other neighbours here or other people here there been 

activity going on in other houses. It is not just being here. 

B-M: Nickar. 

T: You understand? 

B-M: Mmm. 
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38.55-39.29335 

B-M: (Tillbakablick): Jag kom en dag och skulle gå till affären och blev stående och prata 

med några damer här på gatan. Och då sa de att ”Ja, vi kan inte förstå hur den gamla tanten 

som bor här kan ta sig upp på vinden och dra omkring med möbler sent på kvällarna.” Och 

då sa jag, ja lite mest på skoj sådär, ”Ja, det är väll vårat lilla spöke då här”. Och det blev 

alldeles tyst. Och sedan var det en av fruarna som sa ”Om du visste hur många som säger att 

det spökar här”. 

39.31-42.15336 

T: It is affecting everyone. 

B-M: Yea. 

T: And some people push it away and some people … ohh god … this is thee strongest this is 

the biggest kind of phenomena or the activity caused by this phenomena is the biggest one I 

ever encountered. I never seen it so big, I never seen it so large it is almost like all gathering, 

gathering , it is almost as if build up if this energy is meant to be can actually someone can be 

on a hand to shall we say … assist … the spirit world to clear it out … the spirit world wants 

to thank you to the concern you have shown and the intelligent you have showed and going to 

asking other people if they have had unusual activity, you understand? 

B-M: Mmm. 

T: So they want to thank you for that. 

B-M: Okay. 

T: Because you are a person that wasn’t just prepared to let this go as if nothing was happen-

ing. Do you understand? You wanted to go to the, you wanted to solve the problem, you 

wanted to really understand what’s going on. So by going and asking other people has some-

thing been happening that have help spirit. Do you understand? 

B-M: Mmm. 

T: So, I do not know if it has been in this house but in some of the houses it has been a lot of 

physical phenomena like things being moved. Do you understand? 

B-M: Mmmm. 

T: Not here but things being moved, a lot going on and usually the people you been talking to 

here the once that are as concerned as you but it is a strange thing to say but it is, it is almost 

to big for me to understand this is bigger then just your house. 

                                                           
335 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 38.55-39.29 
336 Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502 elektronisk 39.31-42.15 

66 
 

http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502


I have done a lot of cases but I have never had one as, as big and as complex as this. After 

today I can not certainly promise that, I do not feel that I can clean it. The spirit are saying to 

me ”we do not clear it all up”. 

I might come back here a second time. 

42.16-43.34337 

Berättarrösten: Ja, problemen i Nora tycks vara till och med större än vad Terry klarar av på 

egen hand. 

B-M: Ja, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. 

Berättarrösten: Nästa vecka försöker vi ta reda på sanningen bakom Britt-Maries objudna 

gäster. 

Man nr1: Det var en som hette Sven Bergman som dog en hastig död eller han har till och 

med skurit sig i halsen står det i dödboken. 

Berättarrösten: Terry kommer tillbaka till Nora för att slutföra jobbet men den här gången är 

han inte ensam. 

Ranehag:” Auuhh”, jag ser så många barn. 

T: I never had this feeling before when I have been doing an investigation, never. 

Ranehag: Denhär mannen känns inte snäll, en slags slavdrivare eller han driver människor in i 

döden på något sätt, va. 

T: This is a meeting point therefore it is building up. 

Cederholm, Ranehag, T står i ring. 

Ranehag: Ja, det här är en resa in i helvetet ungefär och tillbaka igen. 

Cederholm: Som jag ser han så har han lagt sig på knä, han faller på knä. 

Ranehag: Det är nästan som han ber om nåd. 

Cederholm: Mmm, precis. 

Berättarrösten: Kommer det någonsin bli lugnt i Nora? Missa inte nästa avsnitt av Det Okän-

da. 
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Det Okända avsnitt 2, 20080116338 

 

Medverkande: 

Programledare Carolina Giertz 

Medium Lena Ranehag 

Percipient Mikaela Truedsson 

 

00.00-00.22339 

M: O Jag bara ”Fredrik” då, och då inser jag typ att han har ju fått hugg eller någonting. Så 

jag skriker till och bara ”Fredrik upp igen, alltså Fredrik nej, nej, nej”. 

LR: Jag får så ont här helt plötsligt, här (tar sig för hjärtat). 

M: Han kämpade för att överleva men han kunde, han kunde, det gick inte. 

LR: Och därför vill han inte släppa dig. 

00.24-00.43340 

C: När Mikaelas pojkvän Fredrik mördas framför hennes ögon så ber hon honom att stanna 

kvar och det gör han. Men nu känner Mikaela att det är dags att släppa taget och låta honom 

gå över till andra sidan. Och därför har hon kontaktat oss på Det Okända. 

01.33-01.55341 

Berättarröst: Mikaela Truedsson bor i en tvårummare i centrala Malmö. Och håller just nu på 

att utbilda sig till silversmed. För sex år sedan bodde hon i Köpenhamn och trodde aldrig att 

hon skulle flytta tillbaka till Sverige igen. Men under ett tillfälligt besök hemma hos en vän i 

Sverige förändrades allt. Då träffade hon Fredrik. 

01.56-02.54342 

M: Och när jag ser honom så känner jag igen honom på något sätt, vad har jag sätt honom och 

han hade känt lika dant berättar han för mig senare och vi hade egentligen aldrig kunnat 

träffas överhuvudtaget. Och sen så satt vi och pratade hela kvällen och såhär då så klickade 

det såhär och efter det han och jag varje dag. 

Det var som att någonting fall på plats, jag var inte halv längre, alltså det blev mer att man 

blev hel. Så att det var ju jag kände att han var the one, alltså den äkta alltså det kändes så 

tydlig och så snabbt. Sen var det ju han och jag alltid alltså vi ville inte vara utan varandra och 
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var han typ iväg med någon vän så var det ”Mikaela vill du följa med?” och skulle jag iväg 

någonstans så var det ”Fredrik ska du följa med?”. Vi var bästa vänner men ändå tillsammans, 

något väldigt stort. 

02.56-03.40343 

M: Hans dröm var att se hela världen. Han gjorde musik, han älskade att göra kreativa saker 

med sina händer, idéer hade han väldigt mycket, lite spirituellt tänkande han tänkte lite längre 

än, ja, en vanlig människa som tänker väldigt enkelriktat ibland så kunde han tänka bakom det 

och se många olika möjligheter. 

Han var en väldigt originell människa, en mycket, mycket originell människa, det var han. 

Den bästa människan som jag träffat i mitt liv faktiskt, det är det. 

03.41-04.01344 

Berättarröst: Både Mikaela och Fredrik tyckte mycket om att resa. I november 2005 åker de 

tillsammans med vännen Andreas till Indien för att resa runt i landet under vinterhalvåret. 

Under resan växer sig bandet mellan Fredrik och Mikaela allt starkare och i hemlighet be-

stämmer de sig för att lova varandra evig kärlek. 

04.03-04.26345 

M: Det skulle vara så hemligt ju, allting skulle vara så hemligt. Så vi hade ju, vi tänkte ju vi 

sticker till Anandena från Goa så gör vi en ceremoni inte en sån vanlig med ringar och sånt 

tråkigt utan ceremoni typ göra någonting med snäckor, smycken såhär och ge varandra så det 

var våra planer, det var det. Men, ja, vi skulle ju ha åkt på fredagen och det här hände ju på 

onsdagen. 

04.27-04.43346 

Berättarröst: Planen var alltså att resa från Goa om ett par dagar. Vid tillfället bor Mikaela och 

Fredrik på ett mysigt litet guesthouse en bit utanför staden och tillvaron är ganska behaglig. 

Men allt förändras när en stökig gäst från Italien flyttar in i rummet bredvid. 

04.44-10.45347 

M: Han var ju ny på guesthouset och så vi viste ju inte vem han var mer än att han hostade 

väldigt mycket och rökte pipa hela tiden och drack mycket alkohol. Så vi tänkte att det var ett 

sån fylle, fylleklenare eller någonting. Vi mötte han en gång i hallen eller korridoren och då 

fick jag ju en väldigt obehaglig känsla och jag kan inte säga varför jag fick den. Man tänker ju 

på varför gjorde jag inget, jag kände ju det på mig, jag, Fredrik kände det ju på sig men så 
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gjorde vi inget åt det man kunde ju ha flyttat. Men det är ju sånt, klok i efter hand som jag 

säger det är lätt att vara. 

Men sedan så på nätterna började han skrika så mycket och han pratade ju på italienska så 

som jag förstod det, eller jag hörde det, och även när han började skrika på nätterna som ett 

italienskt par som berättade för oss att han skrek att han skulle döda folk. Att han skulle döda 

israeler, att han skulle döda italienare så han rabblade upp alla sorters nationaliteter som var 

på guesthouset mer eller mindre och det sa han ju då på italienska och så de klagade ju och 

berättade det här för oss och klagade till guesthouse ägaren. Men det skedde ingenting för i 

Indien så kan man betala det mesta och han betalade som vi fått reda på 600 rupies för att få 

stanna kvar. 

Vi vaknade på morgonen utav att denhär italienaren skrek ju som vanligt då ju så vi vaknade 

lite små irriterade som man kan vara på morgonen plus att han skrek på morgonen så man 

”aouh, kan han aldrig sluta?”. Och då menade Fredrik på att skit i honom han är ju sjuk 

liksom, det märker man ju annars skulle han ju inte hållet på så ju och att det är tomma hot 

eftersom han fortfarande inte har dödat någon. 

Och Fredrik började, jag låg kvar i sängen, vika kläder som han aldrig brukar göra annars så 

sa han till mig bara ”Älskling lova att aldrig lämna mig” sa han. Och men varför skulle jag 

göra det sa jag. Jag tyckte det var konstigt att han frågade mig en sådan sak, lämna mig, 

varför skulle jag lämna dig har jag antytt att jag skulle göra det och då sa han nej men bara 

lova och jag sa att jag lovar sa jag. 

Och sedan så är vi på rummet som vanligt och Andreas är på sitt rum och jag öppnar dörren, 

alltså typ vårat guesthouse och då är det korridoren är liksom, det är väldigt små korridorer så 

att från dörr till dörr är det högst, ja, knappt två meter högst. Och då bor ju vi här och italiena-

ren snett såhär va. Och då när jag öppnar dörren så öppnar jag ju in såhär och då står han med 

två knivar. 

Det var så kalla ögon och så maniska ögon så jag kan inte förklara det mer än så. Jag blir bara 

helt paralyserad och bara stod och tittade på honom och kunde inte säga någonting och kunde 

inte röra mig och var typ bara tittade på det. Och Fredrik sitter i sängen och snett, det är inte 

stort rummet och då säger jag som jag har så dåligt samvete över han har knivar säger jag. För 

sedan var jag bara tyst för jag blev så chockad, jag bara knivar säger jag. Och då ser jag 

Fredrik kommer i sidan alltså mot mig då och han var ju mycket starkare än mig och stor och 

såhär och slår mig jätte hårt alltså såhär bak såhär så jag flyger bakåt in, in i vårt rum igen och 

ramlar. Och då hör jag att Fredrik, han skriker till. O Jag bara ”Fredrik” då, och då inser jag 

typ att han har ju fått hugg eller någonting. 
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Så jag skriker till och bara ”Fredrik upp igen, alltså Fredrik nej, nej, nej”. Och då vänder han 

sig om och håller för ett sår som då dom säger ligger på 28 centimeter. Så det tog ju rakt in 

här vänstra hjärtkammaren och så hela vägen ner där, tog det. Och ja, så vänder han sig om 

och tittar på mig och hans ögon står ju rakt ut. Helt chockad och jag liksom bara blev helt 

hysterisk jag visste inte vad jag skulle göra och jag bara ”Fredrik, Fredrik, Fredrik”. Och jag 

märkte att han tappade mer alltså av sina krafter. Och jag sprang fram till honom och tog 

honom för att hjälpa honom ner och jag vet inte varför men jag tänkte hela tiden att han får 

inte slå i huvudet för det är stengolv och slå i huvudet. Så jag hjälper han ned med huvudet då 

och lägger mig ned över honom då och försöker stoppa blödningen och jag skriker på Andre-

as ”kom, kom, hjälp, hjälp, hjälp mig”. Då kommer ju Andreas och då är ju mördaren på väg 

till mig igen och ska hugga mig i ryggen när jag ligger över Fredrik och försöker stoppa 

blödningen. Och ja, då kommer Andreas och då är mördaren på väg och då halkar Andreas i 

allt Fredriks blod så han attackerar Andreas istället och börjar hugga han i benen istället för 

Andreas ramlar ju så han börjar skvätta med benen och jag vet bara att jag låg och kollade på 

Fredrik när han låg där med ögonen öppna. Och jag kände bara att jag kan inte göra någonting 

och jag vet nu eftersom han fortsatte att knivhugga Fredrik också när Fredrik gick mot mig så 

fortsatte han ju och det gör ju att Fredrik han blir ju han kämpade för att överleva men han 

kunde inte, det gick inte. 

11.07-13.12348 

M: Tillsist efter cirka trettio till fyrtio minuter så kom det en ambulans, om man nu kan 

kallade för ambulans för det var ingen ambulans för dom hade inga resurser alls i den. Och då 

försökte jag inse, innan ambulansen kom försökte jag inse att ingen kunde hjälpa oss. Så jag 

nej Fredrik vi får ta Fredrik själva sa jag till Andreas och bära ner honom och du vet när jag 

skulle ta i hans ben och kasa iväg honom var han så tung och jag tänkte att han är bara i koma, 

han är bara i koma och han kommer att överleva, han kommer att överleva. 

Och så minns jag att de bar ned honom för trappan när de kom de här som hjälper till och när 

de tar ned honom för trappan så kom vi in i denhär ambulansen och jag går in i denhär ambu-

lansen och Andreas fortsätter mun mot mun mot Fredrik. Läkaren sitter i framsätet med 

föraren och det betyder ju att de visste om att han var död men de ville ju inte säga något till 

mig och Andreas för att då hade jag nog fått panik inne i. Och sedan när vi kommer fram till 

La Masa sjukhus då där de ska rädda Fredriks liv som de sa till mig så står det fullt med 

vakter och sjuksköterskor och de tar inte ut Fredrik, de tar ut mig men inte Fredrik. Jag menar 

på ut med honom, ut med honom och Andreas börjar skrika ut med honom och in med honom 
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snabbt och jag minns bara att någon drog in mig och sätter ner mig och sedan kommer Andre-

as och säger till mig att han överlevde inte. Och det är nog det värsta jag har hört. För det 

kändes som om hela hjärtat, när man säger det att hjärtat brister, det gör verkligen det, det 

känns i hela hjärtat. Och jag kan aldrig förklara känslan som kom med detta, det går inte att 

förklara. 

Jag kan bara säga att jag miste så mycket på så kort tid, jag miste Fredrik min bästa vän och 

det var han också och jag miste halva mig själv och mitt liv. 

13.26-13.41349 

M: Tre och femtioett den femtonde november tänkte jag men jag använde den ju inte då (en 

mobiltelefon). 

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? 

C: Det är hans röst? 

M: Ja, det är Fredriks röst. 

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? 

13.55-14.18350 

M: (Tillbakablick) Och då när jag öppnar dörren så öppnar jag ju in såhär och då står han med 

två knivar. Och då hör jag att Fredrik, han skriker till. O Jag bara ”Fredrik” då, och då inser 

jag typ att han har ju fått hugg. Och jag vet bara att jag låg och kollade på Fredrik när han låg 

där med ögonen öppna. Och jag kände bara att jag kan inte göra någonting. 

14.19-15.45351 

M: För mig var det menat jag och Fredde livet ut. Hela mitt liv försvann, allt försvann, det 

gick så snabbt det var så omtumlande. Jag var tjugosex år gammal allt bara förändrades på så 

kort tid. Jag ville ju bara efter Fredrik för jag kände ju att, att för många gånger frågade han 

mig när han levde om någonting skulle hända dig sa han eller någonting skulle hända mig 

skulle du reagera om någonting hände mig sa han. Och jag sa ju det att jag skulle ju aldrig 

överleva sa jag och det sa ju, ju han likadant. Det konstiga är att man gör ju det ändå. 

Att komma hem var ju ändå hemma och jag vet att jag väntade och så fort jag hörde någon i 

trappen som hade tunga fotsteg så väntade jag på att Fredrik skulle komma hem. Jag ville inte 

riktigt acceptera att Fredrik var borta fast jag sett hans fysiska kropp så var det svårt för mig 

att acceptera att Fredrik var borta. Det kändes ändå som det här måste vara en dröm det var 

för overkligt att en sådan här sak skulle kunna hända. 
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15.46-16.01352 

Berättarröst: För Mikaela börjar nu en kamp att greppa det faktum att Fredrik faktiskt är borta. 

Och när ett par vänner kommer på besök för att ge Mikaela sitt stöd då händer något mycket 

märkligt. 

16.02-17.30353 

M: Dom kommer upp här och vi sitter och pratar och de beklagar sorgen och pratar om allt 

det här och mycket om Fredrik och såhär. Och vi sätter på Fredriks musik, ja en av dem 

Cornelia sätter på Fredriks musik, och lyssnar på den och tänder ljus och såhär och då sitter 

Cornelia helt stel i soffan och kollar ut i hallen till badrumsdörren och säger ”du Mikaela 

dörren öppnas” och jag ”Dörren?”. Och så kollar jag mot toalettdörren och ser hur den öppnas 

mer och mer sakta, sakta öppnas den såhär. Och det är ju lutning på dörren så den kan ju 

öppnas mer och så öppnades den ända, ända hit här. 

C: Och ni satt och såg det hela tiden? 

M: Vi satt och såg det hela tiden, ja. 

C: Ja. 

M: Alltså vi blev helt såhär, alltså ingen kunde säga någonting. 

C: Nä. 

M: Och jag bara jaha och sedan bara faller Fredriks kort, på den högtalaren som inte fungerar 

för vi försökte hitta logiska förklaringar som att högtalaren kunde vara igång därför faller 

kortet, men högtalaren var inte igång. Jaha men dörren, ja det kan vara ett korsdrag men det 

kan bero på det och såhär och Cornelia bara såhär ”Nej, jag var på toaletten innan jag stängde 

dörren riktigt” sa hon. Och därför försökte vi hitta logiska förklaringar till ja till hur gick det 

här till men det fanns ingen. 

17.31-17.48354 

Berättarröst: Mikaelas mobiltelefon försvann i kaoset i Indien och i juni 2006 får hon ut en ny 

på försäkringen. Men den ligger orörd i sin kartong i nästan ett år. Och när hon väl plockar 

upp den gör Mikaela en märklig upptäckt. 

17.49-19.15355 

M: Jag använder ju inte denhär telefonen förrän i början av det här året. Och jag fick denhär 

telefonen i juni cirkus juni förra året och då sitter jag och pysslar med en och pillar på den 

såhär. Och så ser jag röstanteckningar ser jag och jag bara jaha, tre och femtioett den femton-
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de november tänkte jag men jag använde den ju inte då så jag tyckte det var skumt och jag 

lyssnade vad det var för någonting. Och när jag lyssnade blev jag väldigt chockad med tanke 

på att låter såhär. 

C: Får jag höra? 

M: Ja, precis. 

Det låter, om du trycker spela där så kan du höra (på mobiltelefonen). 

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? 

M: Och det är Fredrik, jättetydligt. 

C: Känner du igen, är det hans röst? 

M: Ja, det är Fredriks röst och han har ju Norrköpings dialekt Fredrik. Han var från Norrkö-

ping. ”Vad gör du?” han nästan anstränger sig. ”Vad gör du?” 

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? Vad gör du?, Vad gör du? 

M: Och när telefonen inte användes … 

C: Låg den i kartongen till och med? 

M: Javisst, allt låg där ingenting användes. Och det är röstanteckningar. 

C: Javisst det är inte någon som har ringt på din telefon? 

M: Näe det går inte, näenäe. 

C: Jag får. 

19.16-19.57356 

C: Vad kände du när du hörde det där? 

M: Först trodde jag alltså att jag var knäpp i huvudet och var tvungen att fråga hör du någon-

ting här sa jag till Andi för jag visste för jag var tvungen att höra om han hörde också. 

C: Ja. 

M: För jag var osäker, nu har jag nog blivit riktigt knäpp men han jo men jag hör det är ju 

Fredde säger han, det är Fredde. Och så kollar han på mig och nej jag kan inte lyssna på det 

här säger han. Jag får ta det senare säger han, det blev för mycket för honom. Och då insåg jag 

att okej det är inte bara jag som hör det här, då är jag inte knäpp i huvudet. Så lyssnar jag om 

och om igen. Min mor har lyssnat, jag har låtit hans syster lyssna, moster har jag låtit lyssna 

också. Och allihopa säger att det är Fredde man hör tydligt att det är Fredrik. 

C: Mmm. 

M: Jättetydligt. 
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19.58-20.16357 

M: Han levde ju inte femtonde november 2006 så därför kan det ju inte ha blivit inspelat av 

Fredrik i levande form. 

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? 

20.17-22.00358 

Berättarröst: Allt eftersom tiden går börjar Mikaela komma tillrätta med det faktum att 

Fredrik inte längre finns i livet. Men minnet av honom bleknar inte tvärtom blir Mikaela allt 

mer förvissad om att han finns kvar hos henne. 

M: Jag känner precis som att det är energin som han kunde ge mig, tryggheten som jag fick 

när Fredrik omfamnade mig den kan jag känna, fast jag inte ser någon fysisk kropp eller något 

men jag känner den så tydligt nära mig. Så då vet jag att Fredrik är där för det var bara han 

som kunde ge mig den känslan, det var ingen annan som kunde det. 

Ofta är det samband med att Fredrik kommer, som jag känner hans trygghet, så även då 

känner jag doften av Fredrik. Den doften kan komma väldigt tydligt också. Alltså jag upple-

ver han så tydlig också och därför mycket jag bad er om hjälp också för jag känner att vänta 

han klarar inte av att gå vidare just bara för att jag mår som jag mår och klarar han inte av att 

lämna mig för jag mår, jag vill inte han ska lämna mig för jag har inte styrkan att släppa 

honom själv. Så när jag sitter såhär typ och gråter så tänker jag att du måste gå över, nej gå 

inte över jag måste. Jag står liksom där emellan och vågar inte släppa honom för då kanske 

jag aldrig mer får känna av hans doft, aldrig mer känna av hans berör alltså hans närhet. Och 

det är jag väldigt rädd för att det helt ska försvinna då så därför vågar jag inte ta initiativet att 

säga till Fredrik ”gå hem”, ”åk hem, åk dit du ska”. Jag tror meningen är att vi alla ska hem 

tillsist ändå och även om jag måste släppa honom så vill jag att han ska få frid. 

22.28-22.54359 

Berättarröst: Vårt medium har anlänt till Malmö kvällen innan. Hon har ingen aning om vart 

hon strax ska åka. Vi har bett Mikaela att gömma alla fotografier på Fredrik och bara svara 

Lena ja eller nej och inte ge henne någon information på egenhand. 

22.55-24.10360 

LR: Det första som jag upplever när jag står här är att det är en man som har gått vidare. 

M: Okej, ja. 
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LR: Som du gärna vill komma i kontakt med. Han har varit en person som du har kommuni-

cerat mycket med. 

M: Ja, mmm. 

24.15-27.24361 

LR: Jag upplever inte att det är någon gammal själ. 

M: Mmm. 

LR: Alltså gammal man som passerat utan sen utan en yngre person på det sättet. 

M: Mmm. 

LR: Det är som ni hört ihop eller hör ihop på något sätt … 

M: Mmm. 

LR: Själsligen, så. 

M: Mmm. 

LR: Mmm. 

Jag känner mig väldigt glad när jag sitter här med dig det är som att eller som jag får den 

känslan av kärlek som att jag vill ta på dig på något sätt. 

M: Mmm. 

LR: Mycket energi, han har mycket energi men han förmedlar det genom kärleken beröring 

också mycket. 

M: Mmm. 

LR: Kommunikationen både fysiskt och kommunikationen alltså och verbalt. 

M: Mmm. 

LR: En konstnärs själ så upplever jag honom. 

M: Mmm. 

LR: Han ville se det vackra i livet också, förstår du vad jag menar? 

M: Mmm. 

LR: Och du är en del i det också. 

M: Mmm. 

LR: Det känns som att ni har haft planer liksom, tillsammans, för ett liv tillsammans. 

M: Mmm. 

LR: Och det känns som det blev inte så va? 

M: Näe. 

LR: Och därför vill han inte släppa dig. 

M: Mmm. 
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LR: Utan han ville verkligen va med dig. 

Så jag ser en lite diffus bild av honom och då har han ju alltså mörkt hår, inte blont hår utan 

mer mörkt. Jag skulle vilja säga att han visar mig två bilder av hur han har sett ut, han har 

förändrat håret förstår du som två ansikten av honom. 

M: Mmm. 

LR: Längre sen är det som rakat nästan, det är som om han har haft både och. 

Alltså nu kan det bli lite personligt. 

M: Mmm. 

LR: Har han rökt på någonting? 

M: Ja när han var yngre, ja. 

LR: Ja för det känns som han har rökt på. 

M: Mmm. 

LR: Ja. 

(drar ett långt djupt andetag) 

M: Ja för när han var tonåring, så. 

LR: Det är som ett baksug i huvudet va. 

M: Mmm. 

LR: Alltså det har varit tre mörka människor omkring, mörkhåriga människor omkring honom 

men jag vet inte men det har nog med att han rökt. Någonting … 

M: Ja tonåren ungefär. 

LR: Ja, ja, ja. 

Tre liksom det känns som att då, då rökte han liksom och då var dom omkring. 

M: Mmm. 

LR: Hans bortgång känns lite underlig. Lite får jag den känslan att han har lite skuld, eller att 

han lägger lite skuld förstår du på sig själv. 

M: Mmm. 

LR: För situationen, att det blev så. 

M: Mmm. 

27.25-27.52362 

M: (Tillbakablick) Vi mötte han en gång i hallen eller korridoren och då fick jag ju en väldigt 

obehaglig känsla. Och då menade Fredrik på att skit i honom han är ju sjuk liksom, det 

märker man ju annars skulle han ju inte hållit på så ju och att det är tomma hot eftersom han 

fortfarande inte har dödat någon. Man tänker ju på varför gjorde jag inget, jag kände ju det på 
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mig, jag, Fredrik kände det ju på sig men så gjorde vi inget åt det man kunde ju ha flyttat. 

Men det är ju sånt, klok i efter hand som jag säger det är lätt att vara. 

27.53-28.27363 

LR: Så känner jag det med honom att det inte var meningen på det sättet eller lägger lite skuld 

på detta. 

M: Mmm. 

LR: Ja. 

Nu ska vi se. Jag måste säga att hans bortgång var väldigt oväntad. Det känns som han 

lämnade sin plats väldigt hastigt på något sätt. 

M: Mmm. 

LR: Det är vad han ger mig. 

28.28-28.49364 

M: (Tillbakablick) Och då när jag öppnar dörren så öppnar jag ju in såhär och då står han med 

två knivar. Och då hör jag att Fredrik, han skriker till. O Jag bara ”Fredrik” då, och då inser 

jag typ att han har ju fått hugg eller någonting. Så jag skriker till och bara ”Fredrik upp igen”. 

Han blir ju han kämpade för att överleva men han kunde inte, det gick inte. 

28.56-29.08365 

Berättarröst: Det Lena har sagt hittills tyder på att det är Fredrik hon har kontakt med och vi 

bestämmer oss för att ge henne ett foto av honom för att se om hon på det sättet kan få fram 

ytterligare information. 

29.10-30.58366 

LR: Jag får så ont här helt plötsligt, här (tar sig för hjärtat) 

M: I bröstet? 

LR: Ja. 

Det är som att nästan få en smäll förstår du? 

M: Mmm. 

LR: Och så (Hämtar efter andan) och försvinner på någonstans … 

Det är som att luften går ur mig, det är verkligen som ett hårt slag såhär som ”aouh” nästan 

som att jag åker bakåt på något sätt. Förstår du? Nästan som att man lyfter uppåt bak. 

M: Mmm. 

LR: Men det är som att det går så fort och oväntat. Jag blir nästan lite yr i huvudet. 

                                                           
363 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 27.53-28.27 
364 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 28.28-28.49 
365 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 28.56-29.08 
366 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 29.10-30.58 

78 
 

http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575
http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575
http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575
http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575


M: Mmm. 

LR: Det har med honom att göra. Det är som en smäll som ”pussshh”. 

M: Mmm. 

LR: Som våldsamt på något sätt. 

M: Mmm. 

LR: Och så är det som jag försvinner bort någonstans. 

M: Mmm. 

LR: Det känns som det var så han lämnade det. 

M: Mmm. 

LR: För det var så oväntat. 

Och sedan är det som att jag sjunker, sjunker och sjunker. 

M: Sjunker hurdå? 

LR: Alltså det är som jag förlorar min kraft och försvinner bort liksom. 

M: Mmm. 

Ja. 

LR: Ja. 

30.59-31.15367 

M: (Tillbakablick) Och ja, så vänder han sig om och tittar på mig och hans ögon står ju rakt 

ut. Helt chockad och jag liksom bara blev helt hysterisk jag visste inte vad jag skulle göra och 

jag bara ”Fredrik, Fredrik, Fredrik”. Och jag märkte att han tappade mer alltså av sina krafter. 

31.16-31.44368 

M: Vad kände han alltså? 

LR: Han kände hjälp nu försvinner jag. 

M: Ja, han kände hjälp … 

LR: Ja, hjälp … 

Nu försvinner jag, nu är det kört. 

M: Då visste han att han skulle då. 

LR: Ja nu är det kört. 

Det visste han direkt, det fanns, han kände hur han förlorade kraften liksom. 

M: Mmm. 

LR: Jag bara försvann, han hade ingen kraft. 

M: Mmm. 
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31.45-32.01369 

Berättarröst: När Lena börjar känna sig färdig låter vi Mikaela berätta för henne om omstän-

digheterna kring Fredriks bortgång. Hans död lämnade Mikaela med en mängd frågor och det 

har nu blivit dags att försöka få dom besvarade. 

32.02-34.05370 

M: Kände han någonting? 

LR: Ja det gjorde han, det gjorde väldigt ont alltså. 

M: Mmm. 

LR: Det var en väldig smärta i bröstet. 

M: Mmm. 

Det var kanske därför han skrek till då … 

LR: Ja mmm. 

Det gick väldigt fort om man säger, smärtan var intensivt men det gick väldigt, väldigt fort. 

M: Mmm. 

LR: Han vill att du ska veta det alltså … 

M: Han var inte rädd länge?? 

LR: Nej, han var inte rädd länge … 

Men han ger mig också känslan att nu när vi sitter att han har varit med dig från den stunden. 

M: Mmm. 

Det enda var att han inte gått över, att han inte gått hem att han är kvar för jag har mått så 

dåligt som jag har gjort det är jag rädd för. För jag känner mycket att han är kvar att han är 

här. 

LR: Men han har gått över till ljuset och fått ro för det var väldigt oroligt innan. 

M: Ja. 

LR: Du undrar vad han vill men det är så självklart egentligen tycker han. 

M: Mmm. 

LR: Det är bara jag, den känslan får jag. 

M: Ja. 

LR: Jag skulle vilja säga såhär orden räcker nog inte förstår du? 

M: Mmm. 

LR: Egentligen, för det är så mycket beröring, så mycket kärlek som han förmedlar liksom 

rent energimässigt sätt, till dig då hur mycket han älskar dig liksom för det är ju det han säger. 
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M: Ja. 

LR: Och att du har varit ljuset i hans liv. 

M: Saknar han väldigt mycket. 

LR: Ja och han är med dig. 

(Ranehag kramar om Truedsson) 

LR: Jag vill inte släppa dig, förstår du? 

M: Mmm. 

Känner det också att han inte vill släppa mig. 

LR: Nej. 

M: Jag vill inte bara att han ska vara ensam … 

LR: Det är han inte. 

M: Näe. 

LR: Han är inte ensam. 

34.10-35.10371 

M: Är han med någon på andra sidan, eller? 

LR: Det som jag ser då är ett barn, va. Ett barn som inte är så gammalt. En pojke. 

M: Okej hur ser den pojken ut? 

LR: Jag ser han inte så väl men han är där med honom det är som han tyr sig till Fredrik om 

man nu ska säga så. 

M: Mmm. 

LR: I den andliga världen. 

M: Okej. 

Det vet jag inte. 

LR: Näe. 

Jag tror du förstår om en stund. 

M: Ja. 

Men han mår bra? 

LR: Han har det bra där han är på sin resa om du förstår? Men resa var verkligen en del av 

hans liv på något sätt och det är det han gör nu. 

M: Mmm. 

LR: Och det känns så bra liksom. 

M: Mmm. 

LR: Fast det är någon annanstans. 
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M: Mmm. 

35.11-35.22372 

M: Jag tror att vi alla ska hem tillsist ändå och även om jag måste släppa honom så vill jag att 

han ska få frid. 

35.49-36.01373 

Berättarröst: En februaridag 2006 förändrades Mikaela Truedssons liv för alltid, den dagen 

förlorade hon sin livskamrat. 

36.02-37.35374 

(Tillbakablick) 

M: Och jag vet bara att jag låg och kollade på Fredrik när han låg där med ögonen öppna. Och 

jag kände bara att jag kan inte göra någonting. Jag ville inte riktigt acceptera att Fredrik var 

borta fast jag sett hans fysiska kropp så var det svårt för mig att acceptera att Fredrik var 

borta. Det kändes ändå som det här måste vara en dröm det var för overkligt att en sådan här 

sak skulle kunna hända. 

M: Tre och femtioett den femtonde november tänkte jag men jag använde den ju inte då (en 

mobiltelefon). 

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? 

C: Det är hans röst? 

M: Ja, det är Fredriks röst. 

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? 

M: vågar inte släppa honom för då kanske jag aldrig mer får känna av hans doft, aldrig mer 

känna av hans berör alltså hans närhet. Och det är jag väldigt rädd för att det helt ska försvin-

na då så därför vågar jag inte ta initiativet att säga till Fredrik ”gå hem”, ”åk hem, åk dit du 

ska”. 

LR: Det första som jag upplever när jag står här är att det är en man som har gått vidare. Det 

är som ni hört ihop eller hör ihop på något sätt … 

M: Mmm. 

LR: Själsligen så. 

M: Mmm. 

LR: Jag får så ont här helt plötsligt, här (tar sig för hjärtat). 

M: I bröstet? 

LR: Ja. 
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Det är som att nästan få en smäll förstår du? 

M: Mmm. 

LR: Och så (hämtar efter andan) och försvinner på någonstans … 

37.57-38.28375 

M: Jag satt nog en till två timmar efter att ni hade gått och Lena hade gått och bara ”hur kunde 

hon veta allt detta”. Det var liksom väldigt stort, det är svårt att förklara en sådan känsla med 

tanke på att det var så omtumlande att jag själv inte kunde få grepp om det. Men sedan när jag 

lyssnade, lyssnade på mig själv då och försökte få ihop allting som jag sagt, få ihop det till ett 

helt pussel så tänkte jag Fredrik kom, Fredde var ju här. Och hon sa ju saker som hon absolut 

inte hade kunnat veta. 

38.29-38.46376 

(Tillbakablick) 

LR: Han ju alltså mörkt hår, inte blont hår utan mer mörkt. Jag skulle vilja säga att han visar 

mig två bilder av hur han har sett ut, han har förändrat håret förstår du som två ansikten av 

honom. Längre sen är det som rakat nästan. 

38.47-38.58377 

M: Han är ju mörkhårig i grund och botten stort tjockt hår hit ungefär. Så det hade han ju så 

han visar väll båda bilderna av den jag var, den jag är alltså hur han såg ut innan. 

38.59-39.29378 

(Tillbakablick) 

LR: Har han rökt på någonting? 

M: Ja när han var yngre ja. 

LR: Ja för det känns som han har rökt på. 

M: Mmm. 

LR: Ja. 

LR: Alltså det har varit tre mörka människor omkring, mörkhåriga människor omkring honom 

men jag vet inte men det har nog med att han rökt. Någonting … 

M: Ja tonåren ungefär. 

LR: Ja, ja, ja. 

Tre liksom det känns som att då, då rökte han liksom och då var dom omkring. 
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39.30-40.31379 

Berättarröst: Mikaela kände till att Fredrik hade rökt hasch i sin ungdom men däremot visste 

hon ingenting om de tre mörka män som Lena nämnde. Mikaela tog därför kontakt med 

Fredriks barndomskompis. 

M: ”Du var ju med när ni gjorde detta första gången” det visste jag om för det har Fredrik 

berättat. Han ”ja, det var jag”. Vilka var mer med? Det är inget jag vill sätta namn på … Jag 

bara ”Näe men var ni tre mörka män och Fredrik?”. Ja vi var ju mer eller mindre bara utlän-

ningar och Fredrik så ja. Det var tre mörka män och jag bara okej. Så där fick jag ännu ett 

bevis på att det har hänt. Jag visste att det hade hänt men att det var tre mörka män var mer i 

hans hemlighet. Det var jag och tre andra och även en kompis som han hade kontakt med 

idag. 

40.32-41.15380 

LR: (Tillbakablick) Det som jag ser då är ett barn, va. Ett barn som inte är så gammalt. En 

pojke. 

Berättarröst: När Lena talar om ett barn kring Fredrik förstod Mikaela först inte vad det kunde 

handla om. Men sedan föll pusselbiten på plats. När Fredrik var i artonårsåldern fick han en 

son vid namn Esaias som dog kort tid efter födseln. Till minne av sitt förlorade barn valde 

Fredrik att ta namnet Esaias som mellannamn. 

LR: (Tillbakablick)Det är som han tyr sig till Fredrik om man nu ska säga så, i den andliga 

världen. 

41.17-42.22381 

C: Var det något av det som Lena sa som var jobbigt att höra? 

M: Det var väll det att det gjorde ont, att det gjorde ont att få knivhugget, så sa han att det 

gjorde ont och det gjorde ont i mig. Att han då alltså, att han fick lida. Det gör ont i mig. Det 

gjorde ont då. Det var för att jag inte ville att han skulle lida. Jag har haft det i tanken att klart 

att han måste lidit eftersom det var ju två stora knivar men man vill tänka så att det gick 

snabbt han har inte hunnit att känna någonting. För det är så människor övertalar en att säga 

att han inte ens han att känna någonting. Men jag såg ju på Fredrik att han kände någonting 

för jag känner han sen fyra, fem, sex till sju år tillbaka. Så jag såg ju på Fredrik att det är både 

smärta, rädsla och hjälp. 

C: Men hon sa också att det gick fort. 
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M: Ja och det är ju samtidigt bra och han fick ju … även om det var en hemsk död så var 

smärtan kanske inte så lång då. 

42.28-43.58382 

C: Har du känt av honom sedan vi var här? 

M: Absolut fast det är inte så som det var innan. Innan var det mer jobbigt för mig för då blev 

jag lessen alltid för då kunde jag inte ta på honom, jag kunde inte när jag pratade med honom 

var det ingen som pratade tillbaka och allt det här, så det var jobbigt. Men nu efteråt så känner 

jag av honom och så pratar jag med honom och då känns det precis som nu vet jag, jag vet ju 

att han är där med mig ändå. Han mår ju bra, han har ju gått in i ljuset och han är ju här bara 

för att vara med mig. Jag har mycket större hopp nu än vad jag hade innan, innan hade jag 

inget men nu finns hoppet där. Det är ju trots allt det sista vi tar med oss. 

Jag tror det är mening med mycket och Fredriks tid var tydligen ute på ett väldigt hemskt sätt 

men jag tror att det är meningen att vi alla ska hem tillsist ändå. Jag vet att han har både 

vänner och sin mormor som han älskade väldigt mycket har han på andra sidan. Som jag vet 

kommer att ta hand om honom. 

 

 
382 Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575 elektronisk 42.28-43.58  

http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575

	Innehållsförteckning
	1. Introduktion
	1.1 Syfte
	1.1.1 Frågeställningar
	1.1.2 Metod
	1.1.3 Tidigare forskning
	1.1.4 Teori

	1.2 Material
	1.2.1 Problem och avgränsning
	1.2.2 Disposition


	2. Undersökning
	2.1 Undersökning avsnitt 4 av Det Okända, 2008
	2.1.1 Sammanfattning av programmet
	2.1.2 Percipientens entitetsupplevelser som framkommer i programmet
	2.1.3 Mediets upplevelser av entitetsupplevelser som framkommer i programmet

	2.2 Undersökning avsnitt 2 av Det Okända, 2008
	2.2.1 Sammanfattning av programmet
	2.2.2 Percipientens entitetsupplevelser som framkommer i programmet
	2.2.3 Mediets upplevelser av entitetsupplevelser som framkommer i programmet

	3. Analys
	3.1 Jungiansk analys avsnitt 4 av Det Okända, 2008
	3.1.1 Entitetsupplevelsernas uppkomst hos percipienten
	3.1.2 Psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner samt terapeutiska syften

	3.2 Jungiansk analys, avsnitt 2 av Det Okända, 2008
	3.2.1 Entitetsupplevelsernas uppkomst hos percipienten
	3.2.2 Psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner samt terapeutiska syften

	4. Diskussion
	4.1 Jämförande diskussion av det undersökta och analyserade materialet
	4.1.1 Metoddiskussion
	4.1.2 Slutsats
	4.1.3 Framtida forskning


	Litteratur och Källförteckning
	Elektroniska källor
	Internet källor
	Litteratur

	Bilagor
	Begrepp och definitioner
	Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30
	Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16





  Beteckning:          


 


 


 


Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap  


Entitetsupplevelser i media  


 - En jungiansk analys av  psykologiska och 


terapeutiska funktioner och dysfunktioner i media  


 


Johanna Hertzberg  


Januari 2010 


C-uppsats, 15 högskolepoäng 


Religionsvetenskap 


Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet C  


Åke Tilander 


 


 


Abstract

The category “occultism” in current mass media puts people who experience problems in the spotlight. The purpose of this essay is that on the basis of analytical psychology and the paper Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner [Occultism in media: A jungian analysis of the therapeutic functions of occultism] (J. Hertzberg 2009) highlight the psychological functions and dysfunctions of occultism in television for the percipient. Furthermore to clarify the therapeutic purposes of these phenomena when they are treated by the media. The conclusion in this paper is that it reveals more psychological dysfunctions than functions and that the therapeutic purposes found in current occultism in mass media becomes invalid from a jungian perspective.
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1. Introduktion

Mitt personliga intresse att förstå olika aspekter och perspektiv inom religion och andlighet grundlades tidigt. När jag sedan fick möjlighet att studera på högskola kom jag att fokusera mina studier inom religionsvetenskap och jungiansk psykologi. Ur mina studier har det vuxit fram ett ökat intresse samt ett sökande för att förstå ockulta fenomen och dess betydelse för den individuella människan.


I kursen Religionsvetenskap B vid Högskolan i Gävle år 2009 skrev jag B-uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner
 som tog sin utgångspunkt i TV4:s program Det Okända för att försöka reda ut de psykologiska och terapeutiska funktionerna som ockultismen i massmedia har för den individuella människan.

Det Okända på TV4 är ett program vars syfte är att med hjälp av medier hjälpa percipienter att bli fria från entitetsupplevelser samt söka bakomliggande svar på entitetsupplevelserna. Med hjälp av Carl. G Jungs komplexteori samt animusbegrepp förklarar jag i uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner hur percipientens fall av entitetsupplevelse kan förhålla sig ur ett jungianskt perspektiv.

Sammantaget framkom det att ur det jungianska perspektivet kan percipientens entitetsupplevelse förklaras genom bakomliggande komplexpåverkan samt negativ påverkan av animus och dessa två aspekter sammankopplade stödjer teorin om ett besatthetstillstånd. Percipienten upplever närvaron av entiteten, med negativa emotioner, vilket ur ett jungianskt perspektiv kan förklaras med att percipienten inte medvetet upplever en koppling mellan komplexens innehåll och påverkan i relation till yttrandet av besatthetstillståndet och det symboliska material som produceras därigenom.

Således kan man ur ett jungianskt perspektiv förstå att medierna först hjälper percipienten att medvetandegöra omedvetna komplex samt kopplat samman komplex och upplevelser. Får inte percipienten därefter bearbeta komplexen kommer percipienten att återfalla i ett tillstånd av entitetsupplevelse. Denna hållning strider mot den grundläggande tanken inom jungiansk terapi som innebär att komplex bör bearbetas, således för att besatthetstillstånd inte ska få fortsatt yttrande hos individen. Enligt min uppfattning leder alltså mediernas arbetssätt inte till någon långsiktig hjälp för personen, utan endast till en tillfällig lindring av symtomen eftersom komplex enligt analytisk psykoterapi bör bearbetas för att inte återfalla in i det omedvetna och orsaka individen fortsatt negativ påverkan.


Aktuell massmedia innehåller flertalet program som är av ockult karaktär och därmed kan vi förstå att den inverkan som program av denna karaktär kan ha i den individuella människans liv blir påtaglig. Därför anser jag det vara av största vikt att försöka ge ett vetenskapligt perspektiv på de psykologiska och terapeutiska funktioner som dessa program har för den individuella människan.

Denna C-uppsats i religionsvetenskap kommer således att ta sin utgångspunkt i mitt tidigare arbete inom ämnet. Jag kommer att tillföra ett bredare perspektiv genom att använda mig av delar av det arbete som Sara Duppils redovisat i sina två uppsatser, Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv samt Entitetkontinuitet – En religionspsykologisk tolkning.
 Duppils uppsatser berör ämnet entitetsupplevelse och entitetkontinuitet och är skrivna vid Högskolan i Gävle.

Valet att fortsätta tidigare arbete är för att jag anser att det finns ett behov av att på ett vetenskapligt sätt belysa dels individers tro på entiteter samt massmedias roll i utövandet av denna tro. Samt de psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner som detta kan leda till. Dock är inte utgångspunkten för denna uppsats att avgöra om entitetsupplevelser är vetenskapligt bevisbara som fenomen, därmed inte heller meningen att uppsatsen ska bevisa entitetsupplevelser som osanna fenomen. Dock är syftet att reda ut dessa fenomens psykologiska funktioner och dysfunktioner samt terapeutiska syfte då fenomenen behandlas i massmedia.

Jag kommer att lägga tyngdpunkt vid mediernas roll i undersökning och analys. Mediernas interaktion med percipienten och deras perspektiv på entitetsupplevelserna blir avgörande i frågan om de terapeutiska funktionernas varande eller icke varande ur ett jungianskt perspektiv då de ur det perspektivet förstås kan utgöra en terapeuts roll.

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utifrån den analytiska psykologin och uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner belysa vilka psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner televisionens ockultism kan få för percipienten. Samt reda ut mediernas terapeutiska syfte i televisionens ockultism.

1.1.1 Frågeställningar

· Vilka entitetsupplevelser framkommer i aktuella massmedia som behandlar ockultism?


· Hur kan dessa entitetsupplevelser förklaras ur ett jungianskt perspektiv?

· Vilka psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner samt syften kan den massmediala ockultismen få för percipienten utifrån ett jungianskt perspektiv?

1.1.2 Metod

Med utgångspunkt i Jungs analytiska psykologi utgår denna kvalitativa undersökning av den aktuella televisionens ockultism och dess psykologiska och terapeutiska funktion och dysfunktion. Uppsatsen baseras således på människors entitetsupplevelser och hur dessa framkommer i massmedia samt vilken psykologisk inverkan och terapeutiska syften den massmediala ockultismen kan få för percipienten utifrån ett jungianskt perspektiv.

Två avsnitt av TV4:s Det Okända
 har nedskrivits och sedan analyserats med hjälp av den tolkningsbaserade analytiska psykologin för att ge en förklaring till de entitetsupplevelser som framkommer i TV4:s Det Okända ur ett jungianskt perspektiv och därigenom försöka förstå de psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner samt terapeutiska syften som den massmediala ockultismen kan få för percipienten.

Då entitetsupplevelserna är upplevda av en eller flera percipienter är det lämpligt med en kvalitativ undersökningsmetod som utgår från fenomenografin
 för att deskriptivt studera percipientens individuella upplevelse utan förutfattade meningar. Således är val av teori och metod för denna kvalitativa undersökning baserad på analytisk psykologi och Jungs teorier vad avser entitetsupplevelser.

1.1.3 Tidigare forskning

Society for Psychical Research, SPR,
 grundades år 1882 i London, England vilket var i en tid av nya naturvetenskapliga teorier som frångick det traditionella religiösa paradigmet samtidigt som en ökad spiritualism var på framtågande i det västerländska samhället.
 SPR utgick från vetenskapliga forskningsmetoder för att undersöka den spiritualism som de höll sig kritiska mot och genom de strukturerade metodologiska ramar SPR höll sig till kom de att grunda den paravetenskapliga forskningen ur ett naturvetenskapligt perspektiv.
 Forskningens resultat kom att visa på ett förändrat medvetandetillstånd hos människan samt vissa personlighetstyper lade grunden för paranormala upplevelser som således ansågs vara skapta av människan.


Av Duppils uppsatser kan vi förstå att forskningen kring ockulta fenomen är uppdelad i två läger dels animistiska teorier och dels spiritistiska teorier.
 De animistiska teorierna är enligt Duppils grundade i tanken om psykisk energi som stannar kvar på en plats med hjälp av exempelvis Psi-fält vilket sedermera uppfattas av personer med ESP, extra sensorisk perception, och därmed skapar en entitetsupplevelse och entitetkontinuitet.
 Det spiritistiska tänkandet menar Duppils utgår från tanken om själens överlevnad efter den fysiska döden och hänvisar då till Emanuel Swedenborg och hans teorier om entiteter, stadier och världar som enligt Swedenborg finns efter den fysiska döden men beskriver även andra spiritistiska forskares utgångspunkt som lägger vikt vid att entitetsupplevelser härrör till en människas psykiska material och då en manifestation av detta psykiska material.


Carl G. Jungs (1875-1961) teorier gällande ockulta fenomen infattande entitetsupplevelser framkommer i hans avhandling Zur Psychologie und Pathologie sogennanter occulter Phänomene.
 Jung har emellertid även hämtat inspiration till sina teorier om entitetsupplevelser genom parapsykologins animistiska teorier i samarbete med Aniela Jaffé (1903-1991) genom boken An Archetypal Approach to Death Dreams and Ghosts där entitetsupplevelse tolkas symboliskt i relation till människans psykiska material.


Etablerade religioners transcendenta upplevelser har inom religionsvetenskapen uppfattats som religiösa upplevelser medan upplevelser av ockulta fenomen ofta faller inom pseudovetenskapen och får därför inte ta plats inom vetenskapen som legitima religiösa upplevelser vilket har fått konsekvensen att forskning kring paravetenskapliga fenomen ofta inte är accepterad som seriös forskning. Duppils beskriver dock att det animistiska paradigmet fått lägga fram sina teorier för vetenskaplig prövning som exempelvis samband mellan magnetism och entitetkontinuitet och visuellt intryck samt kontextens inverkar på upplevelserna.


I denna uppsats är tidigare forskning kring ockulta fenomen relevant ur jungianskt perspektiv då syfte och frågeställning ska utröna det jungianska perspektivet på de entitetsupplevelser som framkommer i aktuell massmedia och vad denna form av ockultism har för psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner hos percipienten. Således är tidigare adekvat forskning för denna uppsats baserad på Jungs tidigare arbete samt uppsatser skrivna i ämnet av Johanna Hertzberg
 och Sara Duppils.
 Tidigare forskning och teorier inom vetenskap och pseudovetenskap talar således för att ockulta fenomen uppstår i en mänsklig, subjektiv och psykologisk kontext.

Mediets arbete sker med utgångspunkt att mediet upplever sig ha paranormala krafter så som exempelvis möjlighet att kommunicera med avlidna personer.
 Denna förmåga anses även de medier besitta som medverkar i den aktuella massmedian inriktad på ockultism som jag har undersökt i denna uppsats.
 Således är det med hänsyn till att det endast framkommer en ringa forskning kring mediernas arbete, som jag i uppsatsen inkluderar mediets perspektiv för att få en ökad förståelse för deras terapeutiska funktion och dysfunktion.

1.1.4 Teori

Valet av jungiansk teori som analytiskt redskap i denna uppsats är gjort med hänvisning till att ett viktigt perspektiv i teorin vad gäller förståelse av ockulta fenomen som entitetsupplevelser är det animistiska paradigmet samt att Jung inspirerats av detta paradigm i sin forskning om ockulta fenomen.
 Jungs analytiska psykologi och teorier används inom religionspsykologin som ett fenomenografiskt arbetsredskap och deskriptiv undersökningsmetod för att beskriva subjektiva upplevelser.


Jag kommer att utgå från animusperspektivet men även använda mig av teorin om besatthetstillstånd. Arketypen animus är mannen i kvinnan, med motsvarigheten anima, kvinnan i mannen, som kan projiceras på omvärlden från subjektivt håll. Besatthetstillstånd kan förklaras vara en rubbning mellan jaget och medvetandet i förhållande till komplexets innehåll och manifestation. Besatthetstillståndet kan således yttra sig som upplevelse av entitet/er.

Entitetsupplevelser kan med hjälp av jungiansk teori tolkas som autonoma komplex i människans omedvetna som yttrar sig genom ett av människan producerat symboliskt material som är sammankopplat med det autonoma komplexet och kan då benämnas som ett besatthetstillstånd.
 Entitetsupplevelsen kan upplevas som negativ av percipienten då percipienten inte är medveten om kopplingen mellan komplexets innehåll samt påverkan i relation till besatthetstillståndets yttrande och det därigenom det producerade symbolmaterialet.


Ett jungianskt synsätt på det som sker är följande; Då percipienten medvetandegör det omedvetna autonoma komplexet och kopplar samman komplex med upplevelse kan percipienten få möjlighet att bearbeta komplexet och frigöra sig från det och således få bukt med besatthetstillstånd och det symboliska material som yttrar sig som entitetsupplevelser.
 Således kan en terapeutisk situation inträda om det utifrån ges hjälp vid medvetandegörandet av komplexet och därefter en fortsatt bearbetning av komplexet vilket kan leda till att percipienten får möjlighet att återgå till en positiv individuation.


Omedvetna komplex består av tidigare erfarenhet oftast uppkommet genom traumatiska händelser.
 Komplex behöver dock inte ha sin grund i negativa upplevelser utan kan föranledas av upprepade positiva erfarenheter, oavsett om komplexet är av positiv eller negativ natur påverkar det människans handlande i olika situationer.
 Det omedvetna komplexet kan aktiveras genom symbol eller situation som anknyter till komplexet och kan i vissa fall sammankopplas med en arketyp.


Numen kan förklaras vara en känsloöverföring till medvetandet som sker hos percipienten då en arketypisk bild eller situation framkommer vilket då kan kopplas till entitetsupplevelser som uppkommer till följd av autonoma komplex som är kopplade till en arketyp.
 Detta styrks av att känsloladdade komplex oftast är kopplade till arketyper och är även då en förutsättning för numinös upplevelse i det mänskliga psyket.


En numinös gestalt kan således framkomma för percipienten och då vara grundad i ett arketypiskt komplex.
 Om det arketypiska komplexet i grunden är negativt kan en numinös gestaltning upplevas negativt av percipienten och den negativa upplevelsen av det arketypiska komplexets symbolmaterial förklaras genom att percipienten befinner sig i ett besatthetstillstånd tills dess att percipienten medvetandegjort arketypen och bearbetat det eventuella komplexet kopplat till arketypen.


Således kan vi förstå att delar av entitetsupplevelser och tron på entiteter är arkaiska och vid ett medvetandegörande gör att det medvetna intellektet hos percipienten vill kontrollera upplevelsen, dock är det generellt svårt att motstå numinösa upplevelser då percipienten kan uppleva en mystisk fascination och meningsfullhet från numen.


1.2 Material

Det primärmaterial jag valt ut att använda mig av är TV4:s Det Okända avsnitt 2 & 4, 2008.
 Sekundärlitteratur är främst hämtad från området religionspsykologi och då även inräknat litteratur av Carl G. Jung som beskriver hans teorier samt begrepp.

1.2.1 Problem och avgränsning

Jag har valt att avgränsa mina frågeställningar genom att endast studera avsnitt 2 & 4 av Det Okända som sändes i TV4:s kanaler år 2008 vilket därefter finns att tillgå via deras internetbaserade TV-tjänst mot betalning.
 Detta eftersom den aktuella massmedian innefattar en större mängd av program som kan härledas till ockultism.

Avgränsningen har fått ske vad gäller antal avsnitt av programmet Det Okända eftersom undersökningsmetod och analys genererar mycket material vilket gör att begränsning av sidantal lätt överskrids.

Det problem som framkommer med uppsatsens förarbete vilket även påverkar uppsatsen genom viss avgränsning i analysskede är svårighet att få en personlig kontakt och intervju med medverkande percipienter i TV4:s Det Okända, vilket även problematiseras under rubriken metoddiskussion.

Övrig avgränsning är att denna uppsats enbart har som syfte att utreda vilka psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner televisionens ockultism kan få för percipienten samt reda ut dessa fenomens terapeutiska syfte då fenomenen behandlas i massmedia. Vilket således inte innebär att uppsatsen ska utröna huruvida entitetsupplevelser är vetenskapligt bevisbara som fenomen därav inte heller meningen att uppsatsen ska bevisa entitetsupplevelser som fallerbara fenomen.

Gällande Duppils uppsatser
 har jag valt att avgränsa mig till entitetupplevelser och inte utröna hur entitetkontinuitet förhåller sig i de program jag undersökt.

1.2.2 Disposition

Inledande stycket i uppsatsen har introducerat läsaren till uppsatsen och dess bakgrund genom introduktion, syfte och frågeställningar. Vidare har tidigare forskning i ämnet redovisats samt teori och metod som ger läsaren en förståelse för uppsatsens uppbyggnad. Material samt problem och avgränsningar har redovisats för att ytterligare ge läsaren en förståelse för det bakomliggande arbetet till uppsatsen.


Efter det inledande stycket är uppsatsen uppbyggd genom undersökning av TV4:s Det Okända. Först undersöks avsnitt 4 av Det Okända, 2008
och sedan undersöks Det Okända avsnitt 2, 2008.


Undersökningen sammanfattar avsnitten av programmet Det Okända, vilka även finns nedskrivna i sin helhet under rubriken bilagor. Därefter redogörs för vilka entitetsupplevelser som framkommer i avsnitten av Det Okända. Sedan beskrivs hur percipienten upplever de entitetsupplevelser som framkommer i Det Okända och därefter hur entitetsupplevelserna uppstår och förhåller sig i detta avsnitt enligt medverkande medium.

Efter undersökningsdelen i denna uppsats följer en jungiansk analys av undersökningsmaterialet. Först analyseras avsnitt 4 av Det Okända, 2008
och sedan analyseras Det Okända avsnitt 2, 2008.


Analysen försöker förklara hur entitetsupplevelserna som framkommer i Det Okända kan uppstå hos percipienten ur ett jungianskt perspektiv. Därefter förklaras de psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner den massmediala ockultismen kan få för percipienten utifrån ett jungianskt perspektiv.

Efter analysdelen i denna uppsats följer en diskussion av det undersökta och analyserade materialet. Detta sker genom en jämförande diskussion av de psykologiska och terapeutiska funktionerna och dysfunktionerna samt terapeutiska syften som framkommer i det undersökta och analyserade materialet. En metoddiskussion hålls och slutsats ges samt en rubrik som avser framtida forskning i ämnet. Sist i uppsatsen finner läsaren litteratur och källförteckning och begrepp och definitioner samt bilagor.

2. Undersökning


2.1 Undersökning avsnitt 4 av Det Okända, 2008


2.1.1 Sammanfattning av programmet

Britt-Marie Wennerstrand bor med sin familj i ett bostadsområde i Nora sedan år 2005.
 Wennerstrand har tidigare i sitt liv inte haft entitetsupplevelser eller upplevelser av entitetkontinuitet.
 Ganska snart efter att Wennerstrand flyttat in i huset kom hon att börja ha det hon uppfattar som övernaturliga upplevelser.


Wennerstrand berättar att den första entitetsupplevelsen som hon hade var att det lät som att någon gick i hennes trappa upp till andra våningen.
 Hon berättar att det finns golvvärme som gör att det kan uppstå ett knäppande ljud i trappan men att det hon nu upplevt är ett annat ljud.


Lars Wennerstrand, Britt-Maries son, har även han upplevt ljud av att någon går i trappan.
 Lars ställer sig skeptisk till spökerier och försöker finna logiska förklaringar till allting men förnekar inte att det som sker i huset är skumt.


Britt-Maire Wennerstrand berättar om övriga fenomen som sker i huset. Hon säger att deras digitala badrumsvåg slår igång av sig själv och att hon har försökt att själv kolla upp om det beror på yttre rörelser men säger att det inte gör det.
 Hon säger även att hennes make och hennes son har sett att den digitala badrumsvågen har slagits på av sig själv för att sedan släckas.


Wennerstrand upplever att någon ligger under hennes säng, vilken är elektriskt ställbar, i sovrummet och slår mot madrassen då hon ska sova.
 Hon berättar att hennes hund upplever dunkandet och flyttar på sig av irritation.
 Wennerstrand säger att hon upplever att den som slår på madrassen är ett barn i fem, sexårsåldern då hon säger att det känns som ett barn som ligger och sparkar och knuffar under sängen.
 Hon har tittat under sängen då hon upplevt att någon dunkat i sängen men sett att det inte har varit någon där och säger sedan att hon vill vara i fred i badrum och sovrum vilket hon upplever att hon inte är.


Vidare berättar Wennerstrand att hon har upplevt en man som har stått i dörröppningen till hennes sovrum på natten och att hon då trott att detta varit hennes man, vilket det senare visat sig inte vara.
 Hon berättar att mannen hon upplevt är i medelåldern samt att hans längd är cirka 180 centimeter och att kroppsbyggnaden är smal och att han bar en mjuk grå hatt och en rock med bälte på.
 Wennerstrand säger att hon upplevde att vid tillfället som hon upplevde mannen i sovrummet så fick hon ett piskrapp på höften ned på benet och att detta gjorde ont, som ett riktigt slag och att hon morgonen därpå fann att hon hade en lång röd strimma där hon känt piskrappet.


Wennerstrand berättar om ytterligare ett tillfälle då hon upplevt mannen. Hon ska då ha suttit vid ett bord och knypplat då hon ser hur ovannämnda man står utanför fönstret, på altanen, och tittar rakt in i huset på henne för att sedan försvinna.


Under lång tid berättar Wennerstrand inte om sina upplevelser men en dag tar hon mod till sig och berättar för ett par kvinnor i grannskapet om att hon upplevt spökerier.
 Detta resulterar i att kvinnorna talar om att det är flera personer som upplever spökerier i grannskapet samt att det efter detta tillfälle kommer fram den ena efter den andra som hört om att det sker konstiga saker i området.


Det framkommer att de kvinnor som haft entitetsupplevelser i grannskapet samt Wennerstrand har ett liknande förflutet.
 Fram växer en bild av hur Wennerstrand och de övriga kvinnor levt med män som varit våldsamma samt missbrukat alkohol och att hon själv fått fly från den nu avlidna mannen som misshandlat henne svårt och att upplevelserna väcker svåra minnen till liv.


Wennerstrand berättar att hon är rädd för att entiteten är en argsint man som kan hysa agg mot kvinnor som entiteten upplever har svikit honom och att entiteten är ute efter Wennerstrand och de andra kvinnorna i grannskapet.
 Hon säger även att detta perspektiv är otrevligt och att om det finns ett sådant här samband så måste det bort eftersom man inte kan veta vad det utvecklar sig till.


Mediet Terry Evans kommer hem till Wennerstrand för att hjälpa henne med att ta reda på ursprunget för entitetsupplevelserna samt försöka få dem att upphöra.
 Det framkommer att Evans inte fått veta något om Wennerstrand och entitetsupplevelserna på förhand och att Wennerstrand inte ska yppa ledande information till honom.


Evans talar både engelska och svenska men förmedlar det han upplever främst på engelska. Han börjar med att gå runt i huset för att känna in entiteten och säger sedan att Wennerstrand har en entitet hemma hos sig som absolut inte vill bli hittad, inte vill bli stoppad och att det är den entiteten som skapar de störande upplevelserna som Wennerstrand har.
 Han berättar även att källan till entitetsupplevelserna är stark och fylld med bitterhet, ilska och aggression.


Därefter berättar Evans under Wennerstrands medhåll att hon upplever situationen som uppstått som följd av entitetsupplevelserna som ohållbar och att energin, läs entitetsupplevelserna, är som ett virus som växer sig allt starkare.
 Evans säger att entiteten som uppenbarar sig inte har någon personlig relation till Wennerstrand och att entiteten är rastlös därför går den upp och ned i trappan för att dra till sig uppmärksamhet.
 Vidare berättar mediet Evans att entiteten som Wennerstrand sett är av manligt kön och att denne man är argsint och säger även att han personligen inte skulle vilja sova över i det här huset.


Evans säger till Wennerstrand att det är hon som har dragit till sig entiteten som vill ha hjälp, men inte för att hon är en dålig kvinna, utan för att hon är en snäll kvinna som vill hjälpa andra, samt att hon bär på mycket inre lessenhet men att hennes böner nu blivit hörda.


Enligt Evans utsaga vill inte entiteten att Evans ska vara kvar i huset och att han ska försöka upprätta en dialog med entiteten som han säger är mycket rädd.
 Han berättar även om en stor rädsla som ska ha upplevts i huset vilket då härstammar från entitetens rädsla vilket Wennerstrand bestämt dementerar vilket vidare Evans säger kan vara problemet.


Evans frågar Wennerstrand om hon verkligen vill att mansentiteten ska försvinna från huset vilket hon säger att hon vill varpå han säger att han då behöver hennes hjälp.
 Han säger att entiteten är arrogant och rädd och att entiteten har sökt sig till Wennerstrand för att hon är stark som person och inte ger upp, för att dem på så sätt är lika som personer.
 Evans säger vidare att entiteten är rädd för Wennerstrand då hon försökt bli av med honom från huset på egen hand men att det inte har fungerat.


Entiteten ska enligt Evans kunna påverka all elektricitet i huset och att entiteten har orsakat mycket kaos i huset vilket Wennerstrand säger är irriterande, varpå Evans säger att entiteten inte ska bemötas med irritation eftersom det föder irritation hos entiteten och således skall en diplomatisk dialog försöka hållas med entiteten.


Entiteten ska enligt Evans ha avlidit från det mänskliga livet under drastiska och oväntade former och att han upplever att entiteten avlidit till följd av ett slag mot huvudet.
 Evans säger att entiteten behöver någon som finns där för honom och lyssnar på honom samt som kan känna all hans ilska.
 Han säger även att han är fundersam på hur entiteten kommer att yttra sig då all ilska väl är borta och att den kommer att försvinna men inte just då eftersom det kommer att ta tid för entiteten att släppa ilskan samt att om de försöker göra sig av med entiteten nu så kommer den att komma tillbaka, men då yttra sig tre gånger värre.


Evans upprepar för Wennerstrand att denna man som visar sig som en entitet inte har någon personlig relation till Wennerstrand och att de inte träffats i livet någon gång samt att han har varit död i många år.
 Han upprepar även hur hans bortgång kan ha varit våldsam samt att döden kan ha inträffat genom ett begånget brott som har blivit mörklagt och att entiteten är mycket argsint och irriterad. Han säger även att Wennerstrand upplevt det som att entiteten knuffat henne och att detta är ett uttryck för en stark fysisk energi som entiteten förmedlar.


Evans berättar att han nu upplever närvaro av en gammal kvinna som kommit genom en portal från andevärlden till den jordiska världen och att denna kvinna heter Elin eller Elinsson samt att hon inte är där för att skada Wennerstrand utan för att hon fastnat kvar mellan världarna och att huset råkar befinna sig i ett sådant läge av leylinjer som gör att det agerar som magnet av energier.


Mediet Evans talar även om att de ska kolla upp namnen i gamla arkiv för att verifiera att det han säger stämmer och att han även ber dem att kolla upp namnet Stefan eller Stein, Sten och att något av de namnen då skulle kunna kopplas till den man som Wennerstrand upplever som entitet samt om denna entitet då han levat haft ett fysiskt handikapp.


Evans beskriver att han upplever känslan i huset som om han befinner sig i ett gammalt mentalsjukhus med människor som skriker och beskriver därpå hur han upplever det som att upplevelsen visar en tid då polio hade ett starkt fäste i trakten.
 Han beskriver även hur han upplever att det luktar sulfat och en fejd som ska ha ägt rum vid denna tid.
 Fejden ska enligt Evans ha varit under sjuttonhundratalet och beskriver hur det nu framkommer många människor i form av entiteter som ställer sig på kö för att få hjälp av honom samt att entiteterna har väntat på detta stora tillfälle.


Berättarrösten berättar om en fejd som ska ha varit mellan Nora och Arboga under sexton- och sjuttonhundratalet och en brand som år 1731 ska ha ödelagt Nora och att Nora återigen skulle börjat byggas upp under år 1733.


Evans säger att han tror att hon har pratat med grannarna om entitetsupplevelserna och att de har konfirmerat med egna upplevelser av detta slag.
 Han berättar att andevärlden vill tacka Wennerstrand för att hon har hjälpt andevärlden att få hjälp och att hon har gått till botten med upplevelserna och inte låtet det vara.
 Evans säger sedan att andevärlden säger att han inte kan klara upp det här själv och att han nog måste komma tillbaka en andra gång.


Berättarrösten förklarar att problemen i Nora är större än vad Evans klarar av på egen hand och att han återkommer i nästa avsnitt och då med andra medier för att fullborda jobbet.


2.1.2 Percipientens entitetsupplevelser som framkommer i programmet

Britt-Marie Wennerstrand och hennes son upplever att en entitet går i trappan mellan nedervåningen och övervåningen i deras hus i Nora.
 De båda personerna samt Wennerstrands make säger sig även uppleva hur den digitala badrumsvågen slås på och av utan rationell förklaring.


Wennerstrand upplever hur någon knuffar och sparkar på sängmadrassen, under hennes elektriskt ställbara säng. Hon har ingen visuell entitetsupplevelse av detta, dock säger hon att hennes hund upplever detta och att hunden blir irriterad av knuffandet.


Wennerstrand har sett en entitet i sovrummet som visar sig som en man.
 Denna entitet visar sig enligt Wennerstrand som en man i medelåldern som är cirka 180 centimeter lång med smal kroppsbyggnad samt att han bar en mjuk grå hatt och en rock med bälte på.
 Hon upplever denna entitet visuellt ytterligare en gång och att han då står utanför huset på altanen och tittar in på henne när hon sitter och knypplar.


Den manliga entiteten som Wennerstrand upplever har enligt henne utdelat, vad hon uppfattar som, ett piskrapp.
 Piskrappet ska ha träffat Wennerstrand på höften och ned på benet och att detta gjort ont, som ett riktigt slag och att hon morgonen därpå fann att hon hade en lång röd strimma där hon känt piskrappet.


Wennerstrand har tidigare i sitt liv inte upplevt entitetsupplevelser eller entitetkontinuitet.
 Efter att Wennerstrand flyttat in i sitt hus i Nora år 2005 började hon uppleva det hon uppfattar som övernaturliga upplevelser.


Wennerstrands son Lars är skeptisk till att upplevelsernas natur bottnar i något övernaturligt, men finner det vara skumt.
 Wennerstrand nämner att även hennes man har upplevt att den digitala badrumsvågen har slagits på och av utan logisk förklaring men nämner inte närmare hur hans upplevelse förhåller sig.


Wennerstrand berättar att det finns golvvärme som gör att det kan uppstå ett knäppande ljud i trappan men att det hon upplevt som att någon som går i trappan är ett annat slags ljud.
 Hon berättar även att hon försökt få den digitala badrumsvågen att gå igång av sig själv för att utesluta logiska förklaringar till att den slås på och av men funnit att det inte finns någon bakomliggande logisk förklaring till detta.


I sovrummet har Wennerstrand upplevt att den som slår på madrassen är ett barn i fem- sexårsåldern, då hon säger att det känns som ett barn som ligger och sparkar och knuffar under sängen.
 Hon har tittat under sängen då hon upplevt att någon dunkat i sängen men inte kunnat se att det har varit någon där och säger även att hon vill vara i fred i badrum och sovrum vilket hon upplever att hon inte är.


Den manliga entiteten Wennerstrand har upplevt visuellt vid två tillfällen har vid ett tillfälle gjort henne fysiskt illa, då genom ett piskrapp som hon upplever som ett riktigt slag som gör ont och efterlämnar ett rött märke på hennes kropp.
 Wennerstrand berättar att hon är rädd för att entiteten är en argsint man som kan hysa agg mot kvinnor som entiteten upplever har svikit honom och att entiteten är ute efter Wennerstrand och de andra kvinnorna i grannskapet.
 Hon säger även att detta perspektiv är otrevligt och att, om det finns ett sådant här samband, så måste det bort eftersom man inte kan veta vad det utvecklar sig till.


Det framkommer att Wennerstrand talat med andra kvinnor i grannskapet som även de haft entitetsupplevelser.
 De kvinnor Wennerstrand talat med har även ett liknande förflutet som Wennerstrand har med att ha levt med män som varit våldsamma samt missbrukat alkohol och att hon själv fått fly från den nu avlidna mannen som misshandlat henne svårt och att upplevelserna väcker svåra minnen till liv.


Wennerstrand dementerar bestämt att hon skulle vara rädd för själva entiteten.
 Hon vill dock att entitetsupplevelserna ska upphöra då dessa irriterar henne och hon har tidigare försökt bli av med entitetsupplevelserna på egenhand.


2.1.3 Mediets upplevelser av entitetsupplevelser som framkommer i programmet

Mediet Terry Evans kommer hem till Wennerstrand för att hjälpa henne att ta reda på ursprung till entitetsupplevelserna samt försöka få upplevelserna att upphöra.
 Evans har inte fått veta något om Wennerstrand och entitetsupplevelserna på förhand och Wennerstrand får inte ge ledande information till honom.


Han börjar med att gå runt i huset för att känna in entiteten och uppger att Wennerstrand har en entitet hemma hos sig som inte vill bli hittad, inte vill bli stoppad och att det är den entiteten som skapar de störande upplevelserna hemma hos Wennerstrand.
 Han upplever att källan till entitetsupplevelserna är stark och fylld med bitterhet, ilska och aggression.


Evans upplever att entiteten som uppenbarar sig inte har någon personlig relation till Wennerstrand och att entiteten är rastlös, därför går den upp och ned i trappan.
 Evans berättar att entiteten som Wennerstrand upplevt visuellt är av manligt kön och att han är argsint och säger även att han personligen inte skulle vilja sova över i det här huset.


Evans säger till Wennerstrand att det är hon som har dragit till sig entiteten som vill ha hjälp men inte för att hon är en dålig kvinna utan för att hon är en snäll kvinna som vill hjälpa andra samt att hon bär på mycket inre lessenhet men att hennes böner nu blivit hörda.


Enligt Evans utsaga vill inte entiteten att Evans ska vara kvar i huset och att han ska försöka upprätta en dialog med entiteten som han upplever vara rädd.
 Han talar även om en rädsla som ska ha upplevts i huset vilket då härstammar från entitetens rädsla vilket Wennerstrand bestämt dementerar, vilket vidare Evans säger kan vara problemet.


Entiteten är arrogant och rädd enligt Evans och att entiteten har sökt sig till Wennerstrand för att hon är stark som person och inte ger upp, på så sätt är entiteten och hon lika som personer enligt Evans.
 Evans säger vidare att entiteten är rädd för Wennerstrand då hon försökt bli av med honom från huset på egenhand men att det inte har fungerat.


Entiteten ska enligt Evans kunna påverka all elektricitet i huset och att entiteten har orsakat mycket kaos i huset varpå Evans påstår att entiteten inte ska bemötas med irritation eftersom det föder irritation hos entiteten och således skall en diplomatisk dialog försöka hållas med entiteten.


Entiteten ska enligt Evans ha avlidit från det mänskliga livet under drastiska och oväntade former och att han upplever att entiteten avlidit tillföljd av slag mot huvudet.
 Evans säger att entiteten behöver någon som finns där för honom och lyssnar på honom samt som kan känna all hans ilska.
 Han påstår att entiteten kommer att försvinna men inte just då eftersom det kommer att ta tid för entiteten att släppa ilskan och att om de försöker göra sig av med entiteten nu så kommer den komma tillbaka men då yttra sig genom ännu värre upplevelser.


Evans upplever närvaro av en gammal kvinna som enligt honom har kommit genom en portal från andevärlden till den jordiska världen och att denna kvinna heter Elin eller Elinsson samt att hon inte är där för att skada Wennerstrand, utan för att hon fastnat mellan världarna och att huset råkar befinna sig i ett sådant läge av leylinjer som gör att det agerar som en magnet av energier.


Mediet Evans talar även om att de ska kolla upp namnet i gamla arkiv ber dem att kolla upp namnet Stefan eller Stein, Sten och att något av de namnen då skulle kunna kopplas till den man som Wennerstrand upplever som entitet samt om denna entitet då han levt haft ett fysiskt handikapp.


Evans upplever känslan i huset som om han befann sig i ett gammalt mentalsjukhus med människor som skriker och beskriver därpå hur han upplever det som att upplevelsen visar en tid då polio hade ett starkt fäste i trakten.
 Han upplever att det luktar sulfat och en fejd som ska ha ägt rum vid denna tid.
 Fejden ska enligt Evans ha varit under sjuttonhundratalet och beskriver hur det nu framkommer många människor i form av entiteter som ställer sig på kö för att få hjälp av honom samt att entiteterna har väntat på detta tillfälle.


Evans säger att han tror att Wennerstrand har pratat med sina grannar om entitetsupplevelserna och att de har konfirmerat med egna upplevelser av detta slag.
 Han berättar att andevärlden vill tacka Wennerstrand för att hon har hjälpt dem.
 Evans upplever att andevärlden säger att han inte kan klara upp det här själv och att han nog måste komma tillbaka en andra gång.


2.2 Undersökning avsnitt 2 av Det Okända, 2008


2.2.1 Sammanfattning av programmet

Mikaela Truedsson bor i en lägenhet i centrala Malmö och utbildar sig till silversmed.
 År 2002 träffade hon Fredrik som kom att bli hennes livskamrat och hon berättar att det var hon och Fredrik från första stund de träffades.
 Truedsson berättar hur Fredrik var den enda och hur de både var bästa vänner samt att de kompletterade varandra som människor.
 Fredrik blir mördad och Truedsson har nu sökt upp Det Okända för att få hjälp att släppa taget om Fredrik och låta honom gå vidare till andra sidan.


Truedsson berättar att Fredrik var kreativ och musikalisk och att han älskade att resa.
 Hon säger att Fredrik var en spirituell och originell tänkare som person och att han var den bästa person som hon har träffat i sitt liv.


November år 2005 reser Truedsson och Fredrik tillsammans med sin vän Andreas till Indien för att resa runt i landet.
 I hemlighet bestämmer sig Truedsson och Fredrik att utföra en ceremoni för att lova varandra evig kärlek och att ceremonin skulle ske i Anandena dit de bestämde sig att resa till på en fredag men Fredrik kom att bli mördad på onsdagen samma vecka.


En italienare flyttar in på det vandrarhem som Truedsson, Fredrik och Andreas bodde på i Goa och han visar sig vara en stökig gäst som har alkoholproblematik.
 Truedsson berättar att de träffade mannen i hallen en gång men hörde ofta att han hostade och skrek hot om att mörda personer med olika nationaliteter.
 Truedsson säger vidare att hon fick en konstig känsla av mannen och att hon nu önskar att de flyttat från vandrarhemmet men att det är lätt att vara efterklok.


En onsdagmorgon vaknar Truedsson och Fredrik av att italienaren skriker och att de båda känner sig irriterade över att han håller på, men konstaterar att han antagligen är sjuk eftersom han gör som han gör och att han skriker ut hot som han inte genomför.
 Samma morgon säger Truedsson att Fredrik börjar vika ihop sina kläder och att han ber Truedsson att lova att hon aldrig ska lämna honom, vilket Truedsson upplever konstigt eftersom Fredriks beteende avvek från det normala samt att hon inte antytt att hon skulle vilja lämna honom.


Truedsson öppnar dörren till korridoren och där står italienaren med två knivar.
 Hon blir paralyserad och säger till Fredrik att italienaren står där med knivar varpå Fredrik går fram till dörren och puttar bort Truedsson.
 Sedan uppger Truedsson hur hon hör Fredrik skrika till och inser då att han blivit knivhuggen.
 Truedsson berättar därefter hur hon försöker rädda Fredrik och hur vännen Andreas kommer för att hjälpa till, samt hur italienaren försöker knivhugga henne och hur han därpå knivhugger Andreas i benet.


Efter händelsen tillkallas ambulans, som kommer till platsen efter cirka fyrtio minuters väntan och aktivt räddningsarbete.
 Under väntan på ambulansen uppger Truedsson att hon ser hur Fredrik tappar kraft och försvinner bort men att hon intalar sig att han bara är i koma och att han kommer att överleva.
 När ambulansen väl kommer fram till sjukhuset får Truedsson beskedet att Fredrik inte överlevde.
 Truedsson berättar att hon miste halva sig själv och sitt liv den dagen.


Vidare berättar Truedsson att hon var tjugosex år vid tillfället och att både hon och Fredrik hade sagt till varandra att om något händer den andra partnern så kommer inte den andra att överleva vilket hon dock säger att hon har gjort men att hon bär på en stor sorg och längtan efter Fredrik samt att hon inte kunnat acceptera Fredriks bortgång även om hon sett hans fysiska kropp efter att döden inträtt.


När Truedsson kom hem från Indien fick hon besök av vänner som stöttade henne i hennes sorg och vid ett tillfälle berättar Truedsson hur hon och hennes väninna, Cornelia, sitter och lyssnar på Fredriks musik då plötsligt dörren till badrummet öppnar sig utan att de kan finna någon logisk förklaring till att den gör det samt att ett fotografi på Fredrik faller ned från sin plats.


Truedsson förlorade sin mobiltelefon i Indien och fick ut en ny på försäkringen som sedan låg obruten i sin förpackning under lång tid.
 Hon berättar hur hon sitter och tittar på mobiltelefonens funktioner då hon upptäcker att det finns en röstanteckning gjord i november år 2006.
 Hon lyssnar på röstanteckningen och tror att hon mist sitt förstånd för hon upplever att hon hör Fredriks röst som säger ”vad gör du” och frågar då sin vän Andi hör det hon gör och det gör han.


Röstanteckningen spelas upp och en mansröst säger ”vad gör du” varpå Truedsson säger att det är Fredriks röst, men att det inte kan ha spelats in av Fredrik i fysisk form eftersom han var död vid tillfället som inspelningen gjordes.
 Truedsson berättar att hon även låtit släktingar till Fredrik få lyssna på röstanteckningen och att även de säger att det är Fredriks röst som är inspelad.


Truedsson berättar att hon förstått att Fredrik är död men hon upplever att hon känner av hans närvaro och att det ger henne trygghet samt att hon säger att hon upplever att hon känner Fredriks lukt.
 Hon säger sedan att hon bad Det Okända om hjälp att få Fredrik att gå vidare då hon tror att han är kvar hos henne för att hon mår dåligt.
 Hon upplever en rädsla för att om hon släpper taget om Fredrik och låter han gå vidare så kommer hon mista känslan av hans närhet och luktförnimmelserna.
 Vilket hon inte vill men uppger samtidigt att hon känner det som att det är meningen att alla ska hem till sist ändå för att få frid och att hon vill att Fredrik ska få det också.


Mediet Lena Ranehag kommer hem till Truedsson för att kommunicera med entiteten som Truedsson upplever vara Fredrik, samt hjälpa Truedsson att släppa taget om Fredrik så att han kan få frid.
 Truedsson har fått i uppdrag av Det Okända att bara svara ja och nej på Ranehags frågor samt att Truedsson ska ta bort alla fotografier av Fredrik som hon har i sitt hem.
 Det framkommer även att Ranehag inte vet vart hon ska åka.


Ranehag börjar med att berätta att hon upplever att det är en man som gått vidare och att Truedsson vill komma i kontakt med denna man.
 Vidare under direkt medhåll framöver av Truedsson berättar Ranehag att mannen var ung när han dog och att han och Truedsson stått varandra nära i livet.
 Hon berättar att mannen var en konstnärssjäl som hade kärlek att ge Truedsson via verbal och fysisk kommunikation samt att de hade gemensamma planer i livet.


Ranehag berättar att hon upplever mannen som mörkhårig, men att han visar henne två bilder av sig själv, dels med långt hår och dels med rakat hår.
 Ranehag säger sedan att det nu kan bli lite personligt varpå hon frågar om det kan ha varit så att Fredrik rökt droger tidigare i sitt liv och Truedsson svarar att han hade gjort det.
 Ranehag berättar att det vid detta tillfälle skulle ha varit tre mörka män kring Fredrik.


Fredrik skuldbelägger sig för sin bortgång enligt Ranehag och att hans död inträffat hastigt och oväntat.
 Ranehag tar sig för bröstet och säger att hon får ont där varpå Truedsson frågar om det är i bröstet hon får ont och hon svarar då att det är där och att det känns som hon tappar andan och att hon lyfts bakåt.
 Hon säger även att hon upplever det som luften går ur henne och att detta skedde våldsamt och oväntat, samt hur han då tappar sin kraft och försvinner bort.
 Truedsson frågar då vad han upplevde och Ranehag säger att han kände ”hjälp” och att han försvinner bort och att han visste att det var kört, att han visste att han skulle dö.


Berättarrösten säger att Ranehag börjar känna sig färdig med vad hon kan förmedla från Fredrik och att Truedsson nu får berätta om omständigheterna kring Fredriks bortgång för mediet Ranehag som ska försöka svara på fler av de frågor som Truedsson har vad gäller Fredrik och hans död.


Truedsson frågar Ranehag om Fredrik kände någonting och får då till svar att han kände en väldig smärta i bröstet och att det gjorde väldigt ont men att det gick fort så även om smärtan var intensiv så gick det fort.
 Truedsson frågar även om Fredrik upplevt rädsla och på det svarar Ranehag att han gjorde det, men inte under lång tid.


Truedsson berättar för Ranehag att hon är rädd att Fredrik är kvar för att hon mått dåligt och då svarar Ranehag Truedsson att Fredrik har gått till ljuset och att det han nu vill är väldigt självklart egentligen vilket sedermera framkommer är att förmedla kärlek till Truedsson.
 Truedsson säger att hon saknar Fredrik väldigt mycket och Ranehag svarar att han är med Truedsson.
 Ranehag kramar om Truedsson och säger att han inte vill släppa henne och Truedsson svarar att hon också känner att han inte vill släppa henne.


Vidare berättar Truedsson att hon inte vill att Fredrik ska vara ensam och får till svar av Ranehag att han inte är det och Truedsson frågar då om det är någon han är med på andra sidan.
 Ranehag säger att han är med ett barn, en pojke som tyr sig till honom vilket Truedsson inte kan förstå men Ranehag säger att hon tror att Truedsson kommer att förstå om en stund.


Truedsson frågar om Fredrik mår bra och Ranehag svarar att han har det bra där han är på sin resa och att resa var en del av hans liv men att han nu reser fast någon annanstans.
 Sedan säger Truedsson att hon tror att vi alla ska hem till sist och få frid även om det betyder att hon måste släppa Fredrik.


Truedsson berättar efter träffen med mediet Ranehag att hon satt i två timmar efter att de gått och funderade över hur mediet kunnat veta allt det hon sa och att det hela var en omtumlande upplevelse.
 Truedsson säger sedan att hon vet att Fredrik var där eftersom mediet Ranehag sa saker som hon absolut inte kunnat veta.


Programledaren Carolina Giertz frågar Truedsson om Ranehag sa något som var jobbigt att höra och Truedsson svarar att hon tyckte det var jobbigt att få höra att Fredrik hade haft ont innan han avled.
 Truedsson säger att hon såg på Fredrik att han kände smärta, rädsla och hjälp.
 Giertz säger då att Ranehag sa att det också gick fort vilket Truedsson svarar på att även om han dog en hemsk död så var smärtan hos Fredrik kanske inte så lång.


Giertz frågar Truedsson om hon känt av Fredrik sedan Det Okända var hos Truedsson varpå Truedsson svarar att hon gör det men att det är lättare nu än innan för innan blev hon lessen för att hon inte kunde ta på honom fysiskt och att han inte svarade när hon tilltalade honom men att hon vet att han är hos henne nu även om det inte är i fysisk form.


Till sist säger Truedsson att det är mening med mycket och Fredriks tid var tydligen ute på ett väldigt hemskt sätt men att hon tror att det är meningen att vi alla ska hem tillsist ändå och att han har både vänner och sin mormor som han älskade väldigt mycket har han på andra sidan som hon vet kommer att ta hand om honom.


2.2.2 Percipientens entitetsupplevelser som framkommer i programmet

Mikaela Truedsson var 26 år då hon miste sin livskamrat Fredrik genom ett mord som skedde när de befann sig på resa i Indien.
 Hon har inte kunnat acceptera Fredriks bortgång även om hon sett hans fysiska kropp efter att döden inträtt.
 Under programmets gång visar Truedsson starka känslor av sorg och gråter vid upprepade tillfällen.
 Truedsson har sökt upp Det Okända
 för att få hjälp att släppa taget om Fredrik och låta han gå vidare till andra sidan.
 Truedsson berättar att hon förstått att Fredrik är död men hon upplever att hon känner av hans närvaro och att det ger henne trygghet samt att hon säger att hon upplever att hon känner Fredriks lukt.


Truedsson berättar hur hon och hennes väninna, Cornelia, sitter och lyssnar på Fredriks musik då plötsligt dörren till badrummet öppnar sig utan att de kan finna någon logisk förklaring till att den gör det samt att ett fotografi på Fredrik faller ned från sin plats.


Truedsson berättar hur hon sitter och tittar på sin nya mobiltelefons funktioner då hon upptäcker att det finns en röstanteckning gjord i november år 2006.
 Hon lyssnar på röstanteckningen och tror att hon mist sitt förstånd för hon upplever att hon hör Fredriks röst som säger ”vad gör du” och frågar då sin vän Andi hör det hon gör och det gör han.


Röstanteckningen spelas upp och en mansröst säger ”vad gör du” varpå Truedsson säger att det är Fredriks röst men att det inte kan ha spelats in av Fredrik i fysiskform eftersom han var död vid tillfället som inspelningen gjordes.
 Truedsson berättar att även släkt till Fredrik fått lyssna på röstanteckningen och att även de säger att det är Fredriks röst som är inspelad.


Hon säger att hon bad Det Okända
 om hjälp att få Fredrik att gå vidare då hon tror att han är kvar hos henne för att hon mår dåligt.
 Hon upplever en rädsla av att om hon släpper taget om Fredrik och låter honom gå vidare så kommer hon att mista känslan av hans närhet och luktförnimmelserna, vilket hon inte vill men uppger samtidigt att hon känner att hon vill att Fredrik ska få frid.


Vad avser de upplevelser som Truedsson menar vara entitetsupplevelse av Fredrik så söker hon en logisk förklaring till upplevelserna men säger sig inte finna detta.
 Vad avser de yttre upplevelserna, visuella och auditiva, som framkommer i programmet
 är dessa även upplevda av andra personer på Truedssons utsaga vilket dock inte verifieras närmre i programmet.


Frågor som Truedsson har till mediet Lena Ranehag som ska hjälpa henne, att kommunicera med entiteten som Truedsson upplever vara Fredrik samt hjälpa Truedsson att släppa taget om Fredrik, är om han kände något vid sin bortgång, om han är ensam i andevärlden och om han mår bra.


Efter träffen med mediet Ranehag berättar Truedsson att hon funderade över hur mediet kunnat veta allt det hon sa och att det hela var en omtumlande upplevelse.
 Truedsson upplever att hon vet att Fredrik var där eftersom mediet Ranehag sa saker som hon absolut inte kunnat veta.


Programledaren Carolina Giertz frågar Truedsson om Ranehag sa något som var jobbigt att höra och Truedsson svarar att hon tyckte det var jobbigt att få höra att Fredrik hade haft ont innan han avled.
 Truedsson säger att hon såg på Fredrik att han kände smärta, rädsla och hjälp när han avled.
 Giertz säger då att mediet sa att det också gick fort vilket Truedsson svarar på att även om han dog en hemsk död så var smärtan hos Fredrik kanske inte så lång.


Giertz frågar Truedsson om hon upplevt Fredrik sedan Det Okända
 var hos henne varpå Truedsson svarar att hon gör det men att det är lättare nu än innan för innan blev hon lessen för att hon inte kunde ta på honom fysiskt och att han inte svarade när hon tilltalade honom, men att hon vet att han är hos henne nu även om det inte är i fysisk form.


2.2.3 Mediets upplevelser av entitetsupplevelser som framkommer i programmet

Mediet Lena Ranehag kommer hem till Truedsson för att kommunicera med entiteten som Truedsson upplever vara Fredrik samt hjälpa Truedsson att släppa taget om Fredrik så att han kan få frid.
 Truedsson har fått i uppdrag av Det Okända att enbart svara ja och nej på Ranehags frågor samt att Truedsson ska ta bort alla fotografier av Fredrik som hon har i sitt hem.
 Det framkommer även att Ranehag inte vet vart hon ska åka.


Ranehag upplever att det är en man som gått vidare och att Truedsson vill komma i kontakt med denna man.
 Vidare under direkt medhåll framöver av Truedsson säger Ranehag att mannen var ung när han dog och att han och Truedsson stått varandra nära i livet.
 Hon berättar att mannen var en konstnärssjäl som hade kärlek att ge Truedsson via verbal samt fysisk kommunikation och att de hade gemensamma planer i livet.
 Ranehag berättar att hon upplever mannens yttre attribut samt att hon upplever personliga saker hos mannen som att han skulle ha rökt droger.


Ranehag upplever att Fredrik skuldbelägger sig för sin bortgång och att hans död inträffat hastigt och oväntat.
 Ranehag upplever att Fredrik visar henne att han vid sin bortgång får ont i bröstet och tappar andan.
 Truedsson frågar då vad han upplevde och Ranehag säger att han kände ”hjälp” och att han försvinner bort och att han visste att det var kört, att han visste att han skulle dö.


Truedsson får vid ett tillfälle under programmet berätta om omständigheterna kring Fredriks bortgång för mediet Ranehag som då ska försöka svara på fler av de frågor som Truedsson har vad gäller Fredrik och hans död.


Truedsson frågar Ranehag om Fredrik kände någonting och får då till svar att han kände en väldig smärta i bröstet och att det gjorde väldigt ont men att det gick fort så även om smärtan var intensiv så gick det fort.
 Truedsson frågar även om Fredrik upplevt rädsla och på det svarar Ranehag att han gjorde det, men inte under lång tid.


Truedsson berättar för Ranehag att hon är rädd att Fredrik är kvar för att hon mått dåligt och då svarar Ranehag Truedsson att Fredrik har gått till ljuset och att det han nu vill är väldigt självklart egentligen vilket sedermera framkommer är att förmedla kärlek till Truedsson.
 Truedsson säger att hon saknar Fredrik väldigt mycket och Ranehag svarar att han är med Truedsson.
 Ranehag kramar om Truedsson och säger att han inte vill släppa henne och Truedsson svarar att hon också känner att han inte vill släppa henne.


Truedsson berättar att hon inte vill att Fredrik ska vara ensam och får tillsvar av Ranehag att han inte är det och Truedsson frågar då om det är någon han är med på andra sidan.
 Ranehag säger att han är med ett barn, en pojke som tyr sig till honom vilket Truedsson inte kan förstå men Ranehag säger att hon tror att Truedsson kommer att förstå om en stund.
 Truedsson frågar om Fredrik mår bra och Ranehag svarar att han har det bra där han är på sin resa och att resa var en del av hans liv men att han nu reser fast någon annanstans.


3. Analys


3.1 Jungiansk analys avsnitt 4 av Det Okända, 2008


3.1.1 Entitetsupplevelsernas uppkomst hos percipienten

De upplevelser som framkommer att Wennerstrand, hennes son Lars och hennes man har haft vad gäller den digitala badrumsvågen kan förklaras genom ett synkront numen som yttrar sig likaledes hos alla tre percipienter. Dock är belägg för att det skulle förhålla sig om ett synkront numen relativt litet eftersom Lars påpekar en skepticism vad gäller numinösa upplevelser i form av entiteter och uttrycker en tilltro till logiken i detta sammanhang om än han upplever det som händer i huset som skumt. Bristen för belägg framkommer även genom att det ges en andrahandsberättelse av makens upplevelse av badrumsvågen, således utges bara information att han sett badrumsvågen slås på och av men inte någon mer där till.

Vad gäller upplevelserna av att en entitet går i trappan så är ljuden upplevda av både Wennerstrand och hennes son. Dock ställer sig Lars skeptisk även till vad gäller numinösa upplevelser i form av entiteter även i detta avseende och uttrycker en tilltro till logiken även i detta sammanhang. Således finner vi att den som upplevt de flesta upplevelser och även beskriver dessa som entitetsupplevelser är Britt-Marie Wennerstrand.

Wennerstrand har tidigare i livet levt tillsammans med en man som varit våldsam samt missbrukat alkohol och hon har tvingats fly från den nu avlidna mannen som misshandlat henne svårt och att upplevelserna väcker svåra minnen till liv. Att leva under förhållande med våld och missbruk av en nära anhörig och därtill tvingats att fly från denne man kan ha lagt grunden till ett traumatiskt komplex i hennes omedvetna och att dessa komplex kan vara kopplade till animus hos Wennerstrand.

När Wennerstrand sedermera börjar uppleva att det händer oförklarliga saker i hennes hus kan det vara ett symboliskt material härrörande från yttrande av komplexen då hon eventuellt upplever symboler kopplade till de komplexen. Hon börjar således medvetandegöra komplexen vilket även skulle kunna förklaras med andra omständigheter i hennes liv som kan påminna henne om hennes förflutna och således aktivera de omedvetna komplexen vilka kan ha uppkommit genom svåra förhållanden tidigare i hennes liv. En sådan omständighet som kan ha föranlett en aktivering av ett omedvetet komplex som framkommer i programmet är den flytt hon genomfört år 2005. Då hon ej tidigare upplevt entiteter men börjar göra det efter flytten när hon kommer in i det nya huset, kan den nya situationen i huset samt uppbrott från tidigare bostad ha medfört att hon påmints om tidigare uppbrott med mannen som misshandlat henne och således börjat aktivera omedvetna komplex.

Wennerstrands animus kan eventuellt ha tagit skada under den tid hon levt med mannen som misshandlade henne och det trauma hon då upplevt har blivit kopplat till en mansfigur. Således skulle vi kunna förstå att Wennerstrands animusarketyp har blivit negativt påverkad av hennes tidigare förhållande.

Därav kan vi se att Wennerstrand kan ha omedvetna komplex från tidigare förhållanden och att dessa komplex kan vara sammankopplade med en negativ påverkan av arketypen animus. Således skulle vi kunna förstå att Wennerstrand har haft en känsloöverföring till medvetandet genom ett så kallat numen som förutsatt en numinös upplevelse i hennes psyke.


Således kan den mansgestalt som hon upplever visar sig för henne och gör henne illa vara en numinös gestalt som härrör till hennes omedvetna komplex sammankopplat med en eventuellt negativ bild av arketypen animus. Symbolmaterialet av det autonoma arketypiska komplexet visar sig således som en numinös karaktär vilket visar på ett besatthetstillstånd.

Detta besatthetstillstånd skulle även kunna styrkas med att entitetsupplevelserna väcker svåra minnen till liv hos Wennerstrand samt rädsla för att entiteten är en argsint man som vill henne illa även om hon säger sig inte vara rädd för själva entiteten vilket framkommer i programmet.

Vidare skulle detta jungianska perspektiv på uppkomsten av percipientens entitetsupplevelser kunna beläggas genom att det medverkar ytterligare kvinnor i programmet som Wennerstrand talat med som haft liknande entitetsupplevelser och även liknande livshistoria som Wennerstrand.

3.1.2 Psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner samt terapeutiska syften

Med utgångspunkt i den jungianska analysen av de entitetsupplevelser som Wennerstrand har, vilka framkommer i TV4:s program Det Okända,
 kan vi förstå att ett medvetandegörande av komplex uppkomna genom traumatiska förhållanden tidigare i Wennerstrands liv sker hos henne. Komplex kan i detta fall även kopplas samman med arketypen animus och därmed benämnas som ett autonomt arketypiskt komplex.

Yttrandet kan från ett jungianskt perspektiv förklaras förhålla sig till att ett numen uppstått som följd av en känsloöverföring till medvetandet som förutsatt en numinös upplevelse i Wennerstrands psyke. Det symboliska material som hon skapar av det autonoma arketypiska komplexet visar sig således som en numinös karaktär vilket tyder på ett besatthetstillstånd.


Entitetsupplevelserna skapar således medvetna känslor av rädsla samt svåra minnen hos Wennerstrand som visar på att hon inte bearbetat de komplex som nu visar sig. Entitetsupplevelserna förhåller sig således negativa för Wennerstrand som på egen hand försökt att göra sig av med entitetsupplevelserna.

Wennerstrand kontaktar Det Okända
 för att få hjälp att ta reda på ursprunget för entitetsupplevelserna samt försöka få upplevelserna att upphöra med hjälp av mediet Terry Evans. Det vi kan förstå sker terapeutiskt ur ett jungianskt perspektiv är att Wennerstrand medvetandegör icke bearbetade komplex i det omedvetna som tar sig ett negativt uttryck i hennes vardag som hon söker hjälp för genom TV4:s Det Okända
 när hon inte på egen hand kan få bukt med problematiken.

För att få bukt med dessa negativa komplex och besatthetstillstånd ur ett jungianskt perspektiv krävs att Wennerstrand får hjälp att koppla samman det symboliska materialet med bakomliggande komplex, vilket vi även kan förstå genom att se till ockultism som en form av terapi ur ett jungianskt perspektiv, vilket framkommer i uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner.


En förutsättning för att bli fri från entitetsupplevelserna och därmed gå vidare i en sund individuationsprocess är således att komplex blir medvetandegjorda och att komplexets innehåll och manifestation sammankopplas med percipientens medvetna jag.
 Utöver detta krävs även en bearbetning av komplex för att inte återgå in i det omedvetna.

Mediet Evans bekräftar Wennerstrands manifestation av komplex och således numen ur ett jungianskt perspektiv då han konfirmerar hennes entitetsupplevelser. Evans bekräftar dock inte komplexens innehåll utan dementerar snarare detta då han påstår att entiteten och Wennerstrand inte ska ha haft någon relation eller kontakt i livet. Dock kan en viss bekräftelse av komplex ses genom att han säger till Wennerstrand att hon bär på mycket inre lessenhet och att hennes böner nu blivit hörda. Detta kan eventuellt uppfattas som att Evans först bekräftar hennes svårigheter för att sedan utlova hjälp.


Evans lägger dock ansvar på Wennerstrand genom krav på att hon ska finnas där i en diplomatisk dialog med entiteten för att inte riskera att entiteten blir irriterad. Evans lägger även ansvar på henne genom att säga att entiteten behöver någon som finns där för honom och lyssnar på honom samt som kan känna all hans ilska och att Wennerstrand är den personen. Ur ett jungianskt perspektiv blir denna motprestation motsägelsefull i fråga om bearbetning då en jungiansk terapeutisk situation inte bygger på skuldbeläggande av analysanden.

Mediet Evans som ur ett jungianskt perspektiv skulle kunna förstås vara en terapeutisk funktion i detta fall åt percipienten Wennerstrand då han utlovat hjälp att få bukt med entitetsupplevelserna utger sedermera ingen hjälp med att få bort entiteten då han påstår att entiteten inte kommer att försvinna nu för att den då åter kommer tillbaka fast ännu värre. Evans påstår sig även uppleva närvaro av flertalet andra entiteter och förklarar att han måste återkomma då andevärlden talar om för honom att han inte kan reda ut problematiken själv.

Den terapeutiska funktionen som framkommer i Det Okända
 begränsar sig således till att mediet Evans bekräftar Wennerstrands manifestation av komplex och således numen ur ett jungianskt perspektiv då han konfirmerar hennes entitetsupplevelser och att en viss bekräftelse av komplex ses genom att han säger till Wennerstrand att hon bär på mycket inre lessenhet.

Wennerstrand själv upplever svåra minnen från tidigare i sitt liv återigen kommer upp till ytan genom entitetsupplevelserna vilket då kan vara ett steg mot en jungiansk terapeutisk situation sett ur det perspektiv att hon påbörjar ett medvetandegörande av omedvetna komplex.

Den terapeutiska dysfunktionen ur ett jungianskt perspektiv som framkommer i Det Okända
 är att Evans utlovar hjälp åt Wennerstrand och senare inte utger det, Evans bekräftar vissa delar av komplex men dementerar komplexens innehåll i förhållande till komplexens manifestation samt att ett ansvars och skuldbeläggande läggs på Wennerstrand av Evans.

Wennerstrand kommer således med stor sannolikhet även efter medverkan i TV4:s Det Okända
 att befinna sig i ett besatthetstillstånd med numinösa upplevelser då inte de grundläggande förutsättningarna för en terapeutisk situation ur ett jungianskt perspektiv blir tillgodosedda genom den hjälp som utlovas av Det Okända.


3.2 Jungiansk analys, avsnitt 2 av Det Okända, 2008


3.2.1 Entitetsupplevelsernas uppkomst hos percipienten

De entitetsupplevelser som menas vara upplevda av fler personer än Truedsson är ej verifierbara genom programmet och kan därför ej tas i beaktning vad gäller på vad sätt de uppkommer hos dessa percipienter. Således blir utgångspunkten de upplevelser som Mikaela Truedsson upplever vara entitetsupplevelser.

Vad gäller den inspelade röstanteckningen på mobiltelefonen så spelas den upp i programmet så att även lyssnaren hör. Om detta är ett fall av fiktion eller om det handlar om ett fenomen av animistisk natur går ej att verifiera och få således uteslutas från analys av det slaget. Dock upplever percipienten detta som ett auditivt meddelande från entiteten som hon upplever vara sin avlidna livskamrat.

Truedsson hade ett kärleksfullt förhållande till sin livskamrat Fredrik som blev mördad under en resa i Indien. Truedsson var på platsen för mordet och blev själv attackerad av mördaren. Hon försökte även rädda Fredriks liv och det framkommer en traumatisk bild av händelsen. Av det sätt Truedsson visar sin sorg och det hon säger kan vi förstå att händelsen givit upphov till komplex i hennes omedvetna som åter blir medvetandegjorda då hon i programmet talar om händelsen som eventuellt föranlett komplexen hos henne.

Då hennes manliga livskamrat, som det framkommer att hon hade en stark och intensiv relation till, blir mördad och komplex uppstår som följd av detta kan vi även förstå att en rubbning i animus skett då hennes animusprojektion fråntagits henne på ett traumatiskt sätt. Således kan vi förstå att Truedsson kan ha fått ett autonomt komplex kopplat till arketypen animus.

Genom sin sorg och den starka vilja att Fredrik ska leva samt ett icke accepterande av hans bortgång kan vi förstå att Truedsson söker efter symboler och situationer som påminner henne om Fredrik och deras gemensamma liv. Vilket vi genom programmet kan förstå då det framkommer att hon har flera fotografier på Fredrik, lyssnar på hans musik och talar med vänner om honom och deras gemensamma liv. Det framkommer även att hon bor kvar i samma lägenhet som de bott i gemensamt då Fredrik levde vilket även det tyder på en påminnelse om deras gemensamma liv.

Då symbolerna och de situationer som påminner henne om Fredrik och deras gemensamma liv kan aktivera de eventuella komplex hon har fått som följd av mordet på Fredrik så finns grunderna hos Truedsson för att en känsloöverföring till medvetandet genom numen ska ha skett. Därmed skulle vi kunna förstå att det som Truedsson upplever vara Fredrik som visar sig både genom visuella och auditiva och emotionella upplevelser av närvaro, ur ett jungianskt perspektiv kan förklaras med att Truedsson upplever ett symboliskt material som härstammar från ett eventuellt autonomt komplex sammankopplat med störning i animus vilket yttrar sig som upplevelser av numinös karaktär, dvs. entitetsupplevelser.

3.2.2 Psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner samt terapeutiska syften

Truedsson mår dåligt till följd av Fredriks död och hon har trott att Fredrik är kvar hos henne av den anledningen, vilket visar på att Truedsson har kopplat eventuella komplex av händelsen till Fredrik och hans bortgång, vilket då tyder på att hon medvetandegör komplexen och således på väg mot en terapeutisk bearbetning av komplexen. Truedsson söker således hjälp med denna bearbetning med hjälp av TV4:s Det Okända
 då hon inte klarar detta på egenhand.

Ur ett jungianskt perspektiv kan vi förstå att Truedssons eventuella komplex kan kopplas samman med arketypen animus och därmed benämnas som autonomt komplex kopplat till arketypen animus. Från ett jungianskt perspektiv är komplexets yttringar relaterat till att ett numen uppstått som följd av en känsloöverföring till medvetandet som förutsatt en numinös upplevelse hos Truedsson. Det symboliska material som hon skapar av det autonoma arketypiska komplexet visar sig således som upplevelser av numinös karaktär. Entitetsupplevelserna skapar således medvetna emotioner och svåra minnen hos Truedsson som visar på att hon inte bearbetat de komplex som nu visar sig.

För att bli fri från komplex och numinösa upplevelser ur ett jungianskt perspektiv krävs att Truedsson får hjälp att koppla samman det symboliska materialet med bakomliggande komplex, vilket vi även kan förstå genom att se till ockultism som en form av terapi ur ett jungianskt perspektiv som framkommer i uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner.
 Därmed är en förutsättning för att bli fri från entitetsupplevelserna och kunna gå vidare i en sund individuationsprocess således att komplexen blir medvetandegjorda och att komplexens innehåll och manifestationer sammankopplas till percipientens medvetna jag.
 Det krävs även en bearbetning av komplexet för att inte komplexet skall återgå in i det omedvetna.


Mediet Lena Ranehag bekräftar de entitetsupplevelser Truedsson har vilket vi kan förstå vara en bekräftelse på den manifestation av eventuella komplex som Truedsson visar. Vidare bekräftar Ranehag att det är Fredrik som utgör de numinösa upplevelserna vilket då även kopplar samman Truedssons eventuella komplex med manifestationen vilket således gör att sammankopplingen förs in i Truedssons medvetna jag. Vi kan därmed ur ett jungianskt perspektiv förstå att Ranehag i detta fall utgör en terapeutisk funktion för Truedsson då Ranehag hjälpt henne att medvetandegöra och sammankoppla komplexens innehåll och manifestation till hennes medvetna jag.

Truedsson menar att hon efter Ranehags hjälp fortfarande upplever en närvaro av Fredrik men att detta nu inte längre är svårt och obehagligt. Vi kan därmed förstå att Truedsson ur ett jungianskt perspektiv fått hjälp att koppla samman komplexet och upplevelser men inte en bearbetning av detta. Vilket tillfälligt kan hjälpa Truedsson men det finns en risk att komplex återfaller in i det omedvetna och skapar specifik en problematik som hon tidigare upplevt då hon inte får hjälp med bearbetning av komplex. Således framkommer det i TV4:s Det Okända
 både psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner av den massmediala ockultismen sett utifrån ett jungianskt perspektiv. Dock blir det terapeutiska syftet ogiltigt eftersom Truedsson inte ges hjälp att bearbeta färdigt komplexet och riskerar därmed att återigen falla in i en liknande problematik som hon upplevt innan kontakten med TV4:s Det Okända.


4. Diskussion

4.1 Jämförande diskussion av det undersökta och analyserade materialet

Grundläggande för att ett terapeutiskt syfte ska kunna existera genom massmedias ockultism framkommer vara grundat i att percipienten får hjälp att koppla samman det manifesterade symboliska materialet med bakomliggande komplex, vilket vi även kan förstå genom att se till ockultism som en form av terapi ur ett jungianskt perspektiv som framkommer i uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner.
 Därmed är en förutsättning att bli fri från entitetsupplevelserna och gå vidare i en sund individuationsprocess således att komplexen blir medvetandegjorda och att komplexens innehåll och manifestation knyts till percipientens medvetna jag.
 Det krävs även en bearbetning av komplexet för att inte komplexet skall återgå in i det omedvetna och återigen skapa problem för percipienten.


Genom den jungianska analys som gjorts av de båda avsnitten av TV4:s Det Okända
 framkommer både psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner. Vi kan förstå att percipienterna i båda fallen har genomlidit trauman vilka givit upphov till komplex i deras omedvetna. Olika grader av medvetande gällande bakomliggande komplex framkommer men i båda fallen kopplar percipienten samman emotioner härstammande från komplex med entitetsupplevelse. Det förhåller sig även olika hur mediet bekräftar percipientens komplex i förhållande till entitetsupplevelsen. I Wennerstrands fall dementeras att entiteten är sammankopplad med komplex och i Truedssons fall bygger mediets funktion på att bevisa att entiteten och dess manifestation är sammankopplad med komplexet.

Det framkommer således att entitetensmanifestation i båda fallen kan härledas till komplex. I Wennerstrands fall genom att hon levt med en nu avliden man som misshandlat henne och varit alkoholmissbrukare och i Truedssons fall att hennes livskamrat blivit mördad. Till dessa komplex kan det i båda fallen kopplas samman med en störning i animus arketypen. I Wennerstrands fall genom att hon fått sin animusarketyp skadad genom den man hon tidigare levt med och i Truedssons fall har animus projektionen blivit skadad då denna på ett traumatiskt sätt blivit fråntagen henne genom mordet på hennes älskade livskamrat. Således kan vi förstå att komplexen i båda fallen finns, samt att dessa är sammankopplade med en störning i arketypen animus.


I både fallet med Wennerstrand och Truedsson finner vi att det finns symboler och situationer som påminner om komplexets innehåll vilket aktiverar komplexet, dvs. medvetandegör komplex. Således sker det i båda fallen en känsloöverföring till medvetandet hos percipienten vilket även kallas för numen. Detta styrks av att känsloladdade komplex oftast är kopplade till arketyper och är även då en förutsättning för en numinös upplevelse i det mänskliga psyket.


I båda fallen kan vi förstå att bakomliggande komplex manifesterar sig genom symboliskt material som en numinös upplevelse, i dessa fall således som entitetsupplevelser. I Wennerstrands fall yttrar sig entitetsupplevelsen främst genom visuell perception medan det i Truedssons fall är både en visuell perception samt auditiv och emotionell perception. Båda fallen upplever att den starkaste entitetsupplevelsen är av en manlig entitet vilket vi då kan förstå genom att se till komplexens ursprung och sammankoppling med en defekt av arketypen animus.

Både Wennerstrand och Truedsson har en vilja att kontrollera den numinösa upplevelsen genom att med hjälp av TV4:s Det Okända
 få hjälp att reda ut härkomst till den numinösa upplevelsen, skapa en kommunikativ dialog för att få förståelse för upplevelsen samt få den numinösa upplevelsen att försvinna. I Wennerstrands fall är detta tydligt medan det i Truedssons fall finns en viss svårighet till att låta upplevelserna försvinna eftersom dessa i grunden utgörs av hennes livskamrat som inte längre finns i livet och att den numinösa upplevelsen således skapar mening i hennes liv.

I Wennerstrands fall bekräftar mediet manifestationen av komplex och således numen ur ett jungianskt perspektiv då han konfirmerar hennes entitetsupplevelser samt att han till viss del bekräftar komplexet genom att se till hennes inre emotionella tillstånd. I Truedssons fall bekräftar mediet de entitetsupplevelser Truedsson har, vilket vi kan förstå vara en bekräftelse på manifestationen av hennes komplex. Mediet bekräftar att det är Truedssons nu avlidna livskamrat som utgör grunden för de numinösa upplevelserna, vilket därmed kopplar samman Truedssons komplex med manifestationen, vilket således gör att sammankopplingen förs in i Truedssons medvetna jag. Vi kan därmed ur ett jungianskt perspektiv förstå att mediet utgör en terapeutisk funktion i både Wennerstrand och Truedssons fall.

I Wennerstrands fall blir inte komplexens innehåll bekräftade av mediet utan mediet dementerar snarare detta genom att påstå att entiteten och Wennerstrand inte haft någon relation eller ens träffats i livet. Mediet lägger ansvaret samt ställer krav på Wennerstrand att hon måste finnas där för entiteten utan några negativa emotioner för annars blir entiteten irriterad. Wennerstrand får även ett ansvar lagt på sig av mediet genom att säga att hon måste finnas där för att känna entitetens ilska bara för att han behöver det, som en form av terapi för entiteten. Mediet ger sedermera ingen hjälp med att få bort entiteten då han påstår att entiteten inte kommer att försvinna nu för att den då åter kommer tillbaka fast ännu värre. Ur ett jungianskt perspektiv blir denna motprestation motsägelsefull i fråga om bearbetning då en jungiansk terapeutisk situation inte bygger på exempelvis ansvars- och skuldbeläggande av analysanden. Således framkommer det psykologiska och terapeutiska dysfunktioner i Wennerstrands fall.

I Truedssons fall upplever percipienten att mediet hjälpt henne att uppleva entiteten på ett positivt sätt. Ur ett jungianskt terapeutiskt perspektiv kvarstår dock komplexet hos Truedsson som yttrar sig genom numinösa upplevelser och risken finns att komplex åter faller ner i det omedvetna och skapar en specifik problematik som hon tidigare upplevt då hon inte får hjälp med bearbetningen av komplex. Således framkommer det psykologiska och terapeutiska dysfunktioner i Truedssons fall.

I både Wennerstrands och Truedssons fall kan vi ur ett jungianskt terapeutiskt perspektiv förstå att båda percipienterna löper stor risk att åter falla in i tidigare besatthetstillstånd och svåra emotionella upplevelser som en följd av icke genomförd terapi av percipienterna i TV4:s Det Okända.
 Således blir de terapeutiska syftena ogiltiga som framkommer i massmedias ockultism, vilket fallet Wennerstrand och fallet Truedsson kan ses som belägg för utöver det fall som framkommer i uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner.


4.1.1 Metoddiskussion

Det har varit problematiskt att få intervjuer med de medverkande percipienterna i de avsnitt av TV4:s Det Okända som jag har valt ut för undersökning och analys. Vad som är bakgrunden till denna ovilja är ovisst, men kan eventuellt bero på att de är belagda med sekretess från produktionen Nordisk Film, Egmont eller TV4. Hade intervju med percipienter kunnat hållas hade eventuellt en bredare förståelse för entitetsupplevelserna och djupare analys kunnat genomföras.

Mer omfattande undersökningar i form av fler avsnitt av Det Okända samt ytterligare program än Det Okända kan göras för att belägga de slutsatser som framkommer i analysen. Sammantaget skulle en mer omfattade undersökning samt intervju av medverkande percipienter kunna ge ett mer tillförlitligt resultat av huruvida det är akademiskt gångbart att förstå uppkomst av entitetsupplevelser genom jungianska teorier på det vis det framkommer i denna uppsats. Fortsatta studier i ämnet får utröna huruvida det förhåller sig så.

4.1.2 Slutsats

Omedvetna komplex består av tidigare erfarenheter och de har oftast uppkommit genom traumatiska händelser. Det omedvetna komplexet kan aktiveras genom symbol eller situation som anknyter till komplexet och kan i vissa fall sammankopplas med en arketyp. Numen är en känsloöverföring till medvetandet som kan ske hos percipienten då en arketypisk bild eller situation framkommer, vilket då kan kopplas till entitetsupplevelser som uppkommer tillföljd av autonoma komplex som är kopplade till en arketyp. Detta styrks av att känsloladdade komplex oftast är kopplade till arketyper och är även då en förutsättning för en numinös upplevelse i det mänskliga psyket.

En numinös gestalt i form av en entitet kan således framkomma för percipienten genom en entitetsupplevelse. Vid medvetandegörande av entitetsupplevelser kan intellektet hos percipienten vilja kontrollera upplevelsen, dock kan det generellt vara svårt att motstå numinösa upplevelser då percipienten kan uppleva en mystisk fascination och meningsfullhet från numen.

En förutsättning för att bli fri från entitetsupplevelserna och gå vidare i en sund individuationsprocess kan ur ett jungianskt perspektiv vara att komplexen blir medvetandegjorda och att komplexens innehåll och manifestationer knyts till percipientens medvetna jag. Det krävs även en bearbetning av komplex för att inte komplexet åter skall trängas bort till det omedvetna och återigen skapa problem för percipienten.


Det undersökta och analyserade materialet som framkommer i undersökningen av TV4:s Det Okända visar på liknande resultat vad gäller uppkomst av entitetsupplever hos percipienterna vilket även kan relateras till tidigare studier av TV4:s Det Okända som framkommer i uppsatsen Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner.


I TV4:s Det Okända avsnitt 2 & 4, 2008 framkommer entitetsupplevelser i form av visuell, auditiv och emotionell perception. Percipienten Wennerstrand som medverkar i avsnitt 4 av Det Okända, 2008, upplever främst visuell perception men även auditiv och emotionell perception. Percipienten Truedsson som medverkar i avsnitt 2 av Det Okända, 2008, upplever främst emotionell perception men även auditiv och visuell perception.

Från ett jungianskt perspektiv kan vi förstå att de entitetsupplever som framkommer i TV4:s Det Okända avsnitt 2 & 4, 2008 kan förklaras ha sin grund i bakomomliggande komplex som härrör till traumatiska händelser tidigare i percipienternas liv. De autonoma komplexen hos percipienterna kan även kopplas samman med en defekt i arketypen animus som således kan förstås ha en negativ animuspåverkan. Olika grader av medvetande gällande bakomliggande komplex framkommer, dock kopplar percipienten i båda fallen samman emotioner härstammande från komplex med entitetsupplevelse och påverkar därmed inte graden av entitetsupplevelse men en viss skillnad i inverkan på viljan att få bort entiteten kan skönjas härigenom hos percipienten Truedsson.

Percipienterna har i båda fallen kopplat symboler och situationer som påminner om komplexets innehåll vilket aktiverar komplexet, dvs. medvetandegör komplexet. Således sker det i båda fallen en känsloöverföring till medvetandet hos percipienten vilket även kallas för numen. Detta styrks av att känsloladdade komplex oftast är kopplade till arketyper och är även då en förutsättning för en numinös upplevelse i det mänskliga psyket.


I båda fallen kan vi förstå att ett bakomliggande komplex manifesterar sig genom symboliskt material och ger en numinös upplevelse, i dessa fall således som entitetsupplevelser. Hur entitetsupplevelserna yttrar sig skiljer sig dock åt vad gället visuell, auditiv och emotionell perception. Båda personerna upplever att den starkaste entitetsupplevelsen är av en manlig entitet vilket vi då kan förstå genom att se till komplexens ursprung och sammankoppling med en defekt av arketypen animus.

Percipienterna visar på en vilja att kontrollera den numinösa upplevelsen genom att de vill få hjälp av TV4:s Det Okända att reda ut orsakerna till den numinösa upplevelsen, skapa en kommunikativ dialog för att få förståelse av upplevelsen, samt få den numinösa upplevelsen att försvinna. Dock framkommer en viss skillnad i viljan att bli av med entiteten då percipienten Truedsson upplevt att den numinösa upplevelsen ger en mening åt hennes liv.

I båda fallen bekräftar mediet manifestationen av komplexet och således numen ur ett jungianskt perspektiv då mediet konfirmerar percipientens entitetsupplevelser. Det finns en viss skillnad i hur percipienternas komplex verifieras av medierna då det i fallet med Wennerstrand enbart sker till liten del, medan i fallet Truedsson verifieras komplexet till stor del. Därmed kan vi förstå att det psykologiska och terapeutiska syftet i detta stadium kan vara beroende av om mediet bekräftar både manifestation och innehåll av komplexet och sammankopplar dessa som i fallet Truedsson.

I fallet Wennerstrand framkommer det att mediet ansvars- och skuldbelägger percipienten i förhållande till entiteten, vilket gör att ur ett jungianskt perspektiv blir denna motprestation motsägelsefull i fråga om bearbetning då en jungiansk terapeutisk situation inte bygger på exempelvis ansvars- och skuldbeläggande av analysanden. I fallet Truedsson upplever percipienten att mediet hjälpt henne att uppleva entiteten på ett positivt sätt. Ur ett jungianskt perspektiv kvarstår dock komplexet hos denna percipient som yttrar sig genom numinösa upplevelser och risken finns att komplexet åter trängs undan till det omedvetna och där ger upphov till en specifik problematik, som liknar den hon tidigare upplevt då hon inte får hjälp med bearbetning av komplexet.


I båda fallen som framkommer i Det Okända avsnitt 2 & 4, 2008, kan vi ur ett jungianskt terapeutiskt perspektiv förstå att percipienterna löper en stor risk att återfalla till tidigare besatthetstillstånd och svåra emotionella upplevelser som följd av icke genomförd terapi av percipienterna i TV4:s Det Okända.

Sammanfattande framkommer alltså fler psykologiska dysfunktioner än funktioner och de terapeutiska syften som framkommer i aktuell massmedias ockultism blir ogiltiga ur ett jungianskt perspektiv. I vart fall finns de inte belagda i de båda studerade programmen.

4.1.3 Framtida forskning

Då ockultism i aktuella massmediala sammanhang har ökat de senaste åren har även en ökning av personer som medverkar med sin problematik ökat i massmedia. Forskning på hur massmedia påverkar människor i denna utsatta situation är näst intill obefintligt och har med hjälp av den allmänna debatten börjat ta fart inom andra kategorier inom massmedia, t ex barns psykologiska påverkan av att medverka i massmedia. Således finns behov av framtida forskning på hur media påverkar människor som medverkar öppet med sin problematik.

Denna uppsats tillsammans med min B-uppsats Ockultism i media – En jungiansk analys av ockultismens terapeutiska funktioner
 har belyst detta fenomen ur ett religionspsykologiskt perspektiv och visat på att det kan finnas psykologiska och terapeutiska dysfunktioner ur ett jungianskt perspektiv som kan komma att inverka negativt på de personer som medverkar i program som Det Okända. Min förhoppning är att framtida forskning tar vid och belägger människors psykologiska påverkan ytterligare inom detta område för att eventuellt få fram en förändring av massmedias agerande genom att t.ex. ge medverkande personer professionell hjälp under och efter deras medverkan i massmedia.

Det finns även en intressant aspekt att ta i beaktande när det gäller ockultismen betraktad som ett terapeutiskt redskap, vilket även skulle kunna belysas ur ett religionshistoriskt perspektiv. Främst är det dock intressant att se huruvida människor kan bli hjälpta av ockultism som terapeutiskt redskap ur ett långsiktigt perspektiv och då se hur dessa resultat står sig i jämförelse med vetenskapligt erkända terapeutiska metoder.
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Bilagor

Begrepp och definitioner

Animistisk. Uppfattning av att tingen i omvärlden är besjälade, levande och viljestyrda.


Animus. Begrepp vad avser arketypen animus, mannen i kvinnan, med motsvarigheten anima, kvinnan i mannen, som kan projiceras på omvärlden från subjektivt håll. (Jung)


Arketyp. Nedärvd psykologisk symbol eller bild i det kollektivt omedvetna som ter sig universell samt inverkar i människans psykiska utveckling. Arketyper kan förekomma i komplex, drömmar och mytologi etc. Arketyp som framkommer i denna uppsats är animus. (Jung)

Autonom. Fristående.

Besatthetstillstånd. Rubbning mellan jaget och medvetandet i förhållande till komplexets innehåll och manifestation. Yttrar sig som upplevelse av entitet/er. (Jung)

Kollektivt omedvetna. Del av det omedvetna som bereder plats för arketyper. (Jung)

Entitet. Spöken, andar frikopplade från specifik religion.

Entitetsupplevelse. Upplevelse av spöken, andar frikopplade från specifik religion.

Extra sensorisk perception, ESP. Utomempirisk varseblivning.

Individuation. Fortgående psykologisk förändringsprocess som utvecklar människan vilket kan påverkas negativt vid komplexpåverkan. Individuationens funktion är självförverkligande.

Jag: et. Människans psykiska medvetna centrum. (Jung)

Komplex. Bortträngda upplevelser och föreställningar i det omedvetna vilket påverkar människans agerande och psykiska utveckling. Den autonoma känslorest som komplex består av kan vara uppkommen genom positiv och negativ erfarenhet. (Jung)

Numen. En känsloöverföring till medvetandet då en arketypisk bild eller situation uppstår. Vilket kan kopplas till entitetsupplevelser som uppkommer tillföljd av autonoma komplex som är kopplade till en arketyp.(Jung)


Numinös gestalt. Numinös upplevelse som yttrar sig som t ex entitet.

Numinös upplevelse. Yttrande av numen exempelvis i form av upplevelse av entitet.

Paranormal. Synonym för övernaturlig, något icke vetenskapligt bevisbart.

Paravetenskap. Ej vetenskapligt accepterad forskning om transcendenta upplevelser inom kategorin paranormalt.

Percipient. Person som upplever entitet.


Projektion. Omedvetet material som projiceras på omvärlden från subjektivt håll.

Pseudovetenskap. Ej vetenskapligt accepterad forskning.

Symbolmaterial. Ett av människan producerat material t ex kan drömmar beskrivas som ett symboliskt material av människans omedvetna. (Jung)


Symptom. Yttrande av tillstånd uppkommet av icke bearbetade komplex. (Jung)

Transcendenta upplevelser. Upplevelser utanför den empiriska världen t ex religiösa upplevelser i form av uppenbarelse.

Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30


Medverkande:

Programledare Carolin Giertz

Medium Terry Evans


Percipient Britt-Marie Wennerstrand


Percipient Lars Wennerstrand

00.00-00.10


B-M: Det är som ett piskrapp hela vägen såhär och på morgonen hade jag en lång röd strimma.

00.12-00.16


T: There’s a man in here and he is an angry man. He is an angry man. They kind of screaming out for help to.

00.16-00.19


B-M: Sen var han bara plötsligt borta.

00.23-00.42


CG: Britt-Marie Wennerstrand håller länge tyst om sina upplevelser för hur berättar man för grannarna att man har spöken hemma? Men när hon väl börjar prata så visar det sig att flera kvinnor i området har varit med om liknande saker. Och det är inga trevligheter jag pratar om. Välkomna till Det Okända.

01.17-01.33


Berättarröst: I ett pittoreskt bostadsområde i gruvstaden Nora bor Britt-Marie Wennerstrand. Hon flyttade in med sin familj för tre år sedan och innan dess hade hon inte haft några övernaturliga upplevelser att tala om, men det kom snart att ändras.

01.34-01. 57


B-M: Det första jag lade märke till med detsamma när vi flyttat hit då var att någon gick upp och ned i trappen. Nu har vi golvvärme här med lite rör som ligger i garderoben under trappen så det knäpper i trappen när värmen är på. Men det låter på ett sätt men stegen är någonting annat.

02.02-02.09


Berättarröst: Britt-Maries son Lasse är skeptisk till allt vad spöken heter, men inte ens han kan påstå att allt står rätt till i huset.

02.10-02.21


L: Jag försöker alltid hitta någon logisk förklaring till allting innan jag låter min fantasi ta över, så att säga. Men visst det händer konstiga saker hela tiden överallt, så det är skumt.

02.22-02.43


B-M: Och det har hänt att han har kommit och frågat mig: - ”Mamma, är du sjuk du håller på och springer upp och ner i trappen?”. – ”Nej, jag har inte varit nere är det inte du som har varit nere?”.- ”Nej, jag har inte varit där nere”.

Så då har han ju hört att det har gått i trappen fast än att han har trott det har varit jag.

02.46-02.51


Berättarröst: En kväll märker de båda två att saker och ting inte riktigt är som de ska i huset.

02.52-03.13


L: Ja, det var sent på kvällen jag var här och min flickvän var här. Jag skulle gå ner och tandborsta mig och göra mig i ordning för kvällen tänkte jag då. Så gick jag ner en trappa och vi har en toalett där uppe också och halvvägs ner i trappan så hör jag hur dörren stängs bakom mig. Så tänkte jag att det var min flickvän då eller morsan som gick dit.

03.14-03.17


B-M: Och jag hörde hans flickvän då gå in på toaletten.

03.18-03.43


L: Så jag tänker inte mer på det, skumt bara att jag inte hörde någon av de andra dörrarna öppnas. Men jag gick ner borstade tänderna och gjorde mig i ordning och sen kom jag upp igen och sen kom jag in hit igen och inte hört att någonting öppnats igen. Och så var min flickvän här och hon undrar om min mamma var klar snart för hon har inte varit där ute. Jag trodde ju först det var hon då men nej, och så tyckte jag det var skumt så jag gick in till mamma men hon ligger också där och undrar när min flickvän ska vara klar.

03.44-04.01


B-M: - ”Nej, men hon sitter inne i mitt rum och väntar på dig att du ska gå från toaletten”, för hon hade också hört att någon gick dit in. Men det var ingen av oss som hade gått dit och Lasse var ju här nere. Då tyckte hon det var kusligt, ja.

04.03-04.21


Berättarröst: Om det bara var ljud som störde familjen hade de kanske inte tänkt så mycket på det men fenomenen blir med tiden allt mer påtagliga och allt svårare att förklara bort. En av platserna där aktiviteten tydligt märks av är badrummet.

04.22-04.44


B-M: Ja, vi har ju en sådan här digital badrumsvåg. Och den slår alltså igång och lyser när vi är där inne och ja inte väger oss. Man sitter på toaletten med en tidning i handen och tar det lugnt och sedan plötsligt börjar vågen lysa. Och det har vi sett både min man, Lars och jag då.

04.46-04.53


L: Kommer in ibland och så går vikten upp såhär jätte, jätte högt och så slår den över till noll och så släcks den.

04.54-05.10


B-M: Och jag har försökt stampa i golvet, jag har försökt slå i väggen för att se om det är någon rörelse som gör att den sätter igång men det har den aldrig gjort. Även när batterierna är så dåliga att det inte gått att väga sig så har det hänt alltså att den står och lyser.

05.11-05.19


Berättarröst: Inte heller sovrummet förblir en fredad plats och Britt-Marie börjar få sina egna teorier om vem den andliga besökaren kan vara.


05.20-06.24


B-M: Jag får en känsla av att det är en i fyra, fem, sexårsåldern någonstans som ligger och liksom knuffar såhär eller sparkar i sängbotten. Och min lilla hund brukar ligga i fotändan, det börjar med att han blänger på mig, sen går han därifrån för han blir så irriterad. Men det fortsätter i alla fall och knuffar och det händer flera gånger i veckan.

Nu sista gångerna har det väl inte varit de där riktiga dunkarna utan då har sängen mera skakat.

I början när jag kände det här dunsarna och slagen i sängen då kikade jag ju ner under sängen om det var någonting, men det fanns ju aldrig någonting där.

I mitt sovrum vill jag vara i fred. Och i mitt badrum vill jag vara i fred.

06.25-06.42


Berättarröst: Att ha andar i sitt sovrum är väll något som de flesta människor helst skulle vilja slippa. Men så länge det som händer är av oskyldig natur kanske man kan leva med det. Men så kommer en kväll när Britt-Marie plötsligt står öga mot öga med en besökare, som verkar vara allt annat än vänligt sinnad.

06.43-07.40


B-M: Ja, en kväll när jag låg här så såg jag en man som stod i dörren, i grå hatt och rock med bälte på, snygg rock. Men först trodde jag att det var min man som var uppe så jag sa ”Är du uppe och springer igen”. Men han låg ju bredvid mig, jag hörde ju honom och denhär mannen han stod kvar ett tag. Och plötsligt känner jag, ja det är som ett piskrapp hela vägen såhär ända uppe ifrån höften och hela vägen ner och det gjorde ordentligt ont alltså som man hade fått ett riktigt slag och på morgonen hade jag en lång röd strimma. Och sedan var han bara plötsligt borta.

07.43-07.55


Berättarröst: Att Britt-Marie helst inte vill tro på det som hänt kan man förstå men hennes upplevelse är tyvärr inte en engångsföreteelse. Och det dröjer inte länge förrän mannen är tillbaka igen.

07.56-08.54


B-M: Ja, jag satt här och knypplade en dag, ja jag sitter ofta här och knypplar. Så såg jag samma man med gråa hatt och rock stå här ute på altanen och tittar rakt in på mig. Han stod och tittade rakt in och rätt som det var, var han bara borta.

Jag har inte sett hans ansikte för han har ju ganska stor hatt då och mjuk hatt. Han är ganska lång, jag skulle tro att han är 1.80 ungefär, rätt smärt. Har alltid skärpet åtdraget på rocken då så han ser, ja, smärt ut. Och han ser inte speciellt gammal ut heller utan medelålders.

08.59-09.11


Berättarröst: Britt-Marie har hela tiden undvikit att tala om sina upplevelser med andra. Hur säger man till sina grannar att man ser spöken hemma. Men tillslut kan hon inte hålla tyst längre.

09.12-09.56


B-M: Jag kom en dag och skulle gå till affären och blev stående och prata med några damer här på gatan. Och då sa de att ”Ja, vi kan inte förstå hur den gamla tanten som bor här kan ta sig upp på vinden och dra omkring med möbler sent på kvällarna.” Och då sa jag, ja lite mest på skoj sådär, ”Ja, det är väll vårat lilla spöke då här”. Och det blev alldeles tyst. Och sedan var det en av fruarna som sa ”Om du visste hur många som säger att det spökar här”.

Och sedan dök det ju upp den ena efter den andra då som hade hört konstiga saker.

09.57-09.02


Berättarröst: Och under samtalet visar det sig att de fyra kvinnorna har mer gemensamt än vad de trodde.

09.03-10.24


B-M: När jag hade pratat lite granna då med de där kvinnorna och då började jag tycka att det nog var lite mera kusligt för att vi har liksom ett gemensamt förflutet med våldsamma män och män som har missbrukat alkohol då.

10.24-10.37


Berättarröst: Britt-Marie levde i flera år som slog henne så illa att hon tillsist hamnade på sjukhus. Britt-Marie flydde från mannen som är död sedan flera år tillbaka men det är smärtsamma minnen som åter rörs upp till ytan.

10.38-11.28


B-M: Vad jag blir rädd för det är ju att det finns någon som har något agg till kvinnor som de uppfattar har svikit på något vis eller någonting, som vill åt oss. Och det i så fall är ju ett otrevligt perspektiv.

Om det nu skulle vara så att det finns nått samband mellan de här lägenheterna som jag känner till och någon argsint man då måste han bort härifrån. Det kan liksom inte få finnas kvar någonting sådant här för man vet inte om sådant existerar så vet man inte vart det tar vägen nästa gång.

11.30-11.43


Berättarröst: Den som ska försöka hjälpa Britt-Marie är mediet Terry Evans. Efter pausen får vi se om han rår på det som tycks röra sig mellan husen i Nora.

11.44-11.47


T: What on earth am I going to do here? It is almost like a virus the energy here is not getting weaker it is getting stronger and stronger.

12.12-12.24


Berättarröst: Vårt medium Terry Evans har nu anlänt till Nora, han har inte fått veta någonting i förväg och vi har bett Britt-Marie att inte ge honom någon extra information.

12.25-12.26


T: ”Terry”.

12.26-12.27


B-M: ”Välkommen”.


12.39-13.34


T: You have something here that certainly doesn’t want to be found. It doesn’t want to be stopped. It is causing you allot of disturbance.

(Evan går omkring i huset)

It’s a really strong, what ever this source is there’s a strong … It’s a lot of anger, allot of bitterness here. Powerful.

13.34-13.35


B-M: Yes.


13.36-14.46


T: This is, definitely not a relation, you almost been on your bricks end. It’s almost like what on earth am I going to do here. It is coming every were it is almost like a virus, it is almost like a … the energy here is getting stronger and stronger.

But they are trying to hide away from me so I’m going to be a little bit patient whit them. It is not going to be done quickly. Okay.

Who ever this person is they won’t help they are being very disrupting. They are being very disruptive. They are kind of screaming out for help to.

We have to go to the bedroom upstairs.

14.47-14.48


B-M: Mmm.


14.49-15.10


T: Ahh, they are getting closer now. And it is almost as if these visitors are walking the stairs, as it is roaming around the house. They are restless, they just don’t know what to do. ”Lets walk the stairs, lets wake everybody up”.

15.10-15.11


B-M: Yes.


15.11-15.38


B-M: (tillbakablick) Och det har hänt att han har kommit och frågat mig: - ”Mamma, är du sjuk du håller på och springer upp och ner i trappen?”. – ”Nej, jag har inte varit nere är det inte du som har varit nere?”.- ”Nej, jag har inte varit där nere”.

15.39-15.59


T: I wouldn’t want to sleep in this house. And I certainly wouldn’t want to sleep in here. (B-M ler och nickar)

It is not a woman in here it is a man in here, it is a man. And I think you have seen him.

15.59-16.01


B-M: Yes I have.


T: You've seen him.

B-M: Yes.


16.02-16.06


T: And he is an angry man, he is an angry man.


16.09-16.24


B-M: (Tillbakablick) Ja, en kväll när jag låg här så såg jag en man som stod i dörren, i grå hatt och rock med bälte på, snygg rock. Men först trodde jag att det var min man som var uppe så jag sa ”Är du uppe och springer igen”. Men han låg ju bredvid mig, jag hörde ju honom och denhär mannen han stod kvar ett tag. Och plötsligt känner jag, ja det är som ett piskrapp hela vägen såhär ända uppe ifrån höften och hela vägen ner och det gjorde ordentligt ont alltså som man hade fått ett riktigt slag och på morgonen hade jag en lång röd strimma. Och sedan var han bara plötsligt borta.


16.35-17.53


T: You been woken up in the night here.

B-M: Mmm.


T: You have brought in the energy, you are the one. You are not a bad woman, you are not bad but you … I want to explain something to you. Du är en väldigt snäll person, du vill hjälpa alla människor, förstår du? But it is like, it is … Inom dig du är mycket lessen. A lot of sadness for you.

B-M: Nickar medhållande.


T: And this man, because you are such a kind person, such a good person has connected himself to you in a way of asking for help. Okay but your prayers has been heard, your prayers has been heard.

17.59-18.54


T: He is telling me to go away; he is telling me to go away.

B-M: Ja.


T: He does not want me here.

B-M: I know.


T: He does not want me here.

B-M: I know.


T: He says I do not need you, he says to me I do not need you. Never had one to tell me go away before. He is accentually beginning to have a dialog with me now so I’m not going to be gently with him but I’m going to let him come to me. Okay.

He is afraid to, he is afraid so that’s a lot of fear you have been picking up. It is fear that has been coming from him.

18.55-19.12


B-M: Jag är inte rädd.


T: Never?


B-M: Nej.


T: It is a lot of stuff going on here, a lot of fear. You are never afraid?


B-M: Nej.


T: Aldrig?


B-M: Nej.


T: That could be the problem.


19.13-22.10


T: I have to ask you this question; it is a really serious question. Do you really want this man to leave here?

B-M: Ohh, Yes.


T: I … Are you sure?


B-M: Yes, I am sure.


T: Because, then you got to help me, you got to help me. Because what this man, because all the investigations I have done … I have … this is the most I wouldn’t say arrogant but … this man is arrogant … but the is also to afraid and his life was taken when he least expected it, it was a life that was wasted it was life that he should have done so much more with. And one of the reasons he come here is because you are strong or determined, you never give up.

B-M: Ler medgivande.


T: And in some ways he was similar to you, he never gave up, he … he kept going but the suddenly went, he went quickly. Now he is beginning to trust me a little bit so now he giving me some more information. I am not sure if this is an accident yet but this man was so angry that his life was taken so quickly.

Suddenly I feel a really bad pain in my head, it is almost like I have … something hits me very quickly, I am feeling dizzy I almost feel like I want to fall down. I do not know if it was an accident or violence shed I do not know. But when this feeling really gets strong in here it is almost as if everything … it is so many strong feelings in here. It is almost like everything will explode. And it is like ”kaouchh”. …


And he is afraid of you.

B-M: Skrattar.


T: He is afraid of you because he tells me that you tried to clear him out the house yourself and has not worked. It is not going to be that easy. You have a particularly unhappy, angry man here that doesn’t want to leave. But he took me in here, let’s go back again (till sovrummet).

B-M: Mmm.


22.14–22.32


T: You may not be afraid of this man but when this man is here he really, really does disturb everything. All the electronic things he can disturb.

22.33-23.00


B-M: (Tillbakablick) Ja, vi har ju en sådan här digital badrumsvåg. Och den slår alltså igång och lyser när vi är där inne och ja inte väger oss.

L: (Tillbakablick) … och så går vikten upp såhär jätte, jätte högt och så slår den över till noll och så släcks den.

B-M: (Tillbakablick) Och jag har försökt stampa i golvet, jag har försökt slå i väggen för att se om det är någon rörelse som gör att den sätter igång men det har den aldrig gjort.

23.01-23.07


T: When he is here and his influence is very strong he’s causing chaos here.

23.08-24.43


B-M: Jag blir irriterad.

T: Chaos … okay … well that is not the way to handle him.

B-M: No.


B-M: Jag säger ”Försvinn”.

T: That’s not the way to handle him.


B-M: I know …


T: That’s why they staring to telling me that you are very strong and determined woman.


B-M: Skrattar.


T: You understand … trying to be diplomatic … Okay …


Because being angry with this man that’s not going to help the situation here, because he knows how to handle anger. The angrier you are with him, the happier he is because he can be angry. You understand? So your irritation is feeding him.


B-M: Oh, Yes.


T: It is not irritation that he really wants it is help so if I get angry with him he'll be happy about that. But if I start doing as now have a dialogue whit him and trying to get some information from him … now he is relaxing a little bit.


But it’s … I certainly wouldn’t want this man in my house. But the angrier you are, the more irritating you are with him he won’t leave. So you can start being nice to him.


B-M: Mmm.


T: And ask him what he wants.

24.44-28.18


T: The man I got here is quite damage, the man I got here is … he … he … in the way he past is experiencing some kind of trauma. What this man needs is someone to be there, to listen, to feel all this anger but then let’s see what happens what comes once he has overcome that he might even talk more but this is going to take time this is not going to happen in … because if I am going to try to do this quickly he might be sneaky and I might think he is gone but he hasn’t gone he comes back and cause more trouble.

So, I can't breathe (andas), I can’t take in oxygen I am ”aouhh”. And he was calling out for help, no one heard him and he was angry. Because I’m going in to another feeling now, if we do not clear this out to day, if we do not take our time he will come back and it will be three times worse. Okay? I do not mean to be dramatic but this man is possibly ne of the angriest man I have ever met, doing this work so you must not be irritated.

And this particularly man could have been on the other side for many, many, many, many years. It is not anybody that you know. Okay? It is not anybody that you know.


B-M: No.


T: You never meet this man in this life time, you never meet this man ever before, just someone that come in to your home and irritation.

T: This man I do not know, if there was a dispute or whether there but I don’t get a good feeling I get a feeling of what look liked being an accident wasn’t an accident it was like this violence here. This man was attacked but it looked like an accident it was covered up.

Now he is talking. This man possible had little bit like me with my eye, there was something wrong with his eyes or he could have been injured here (Terry slår sig med handen mot huvudet) again I got it here, I am being hit, I am being hit, I am being knocked back. That’s why, that’s why he sometimes when you feel this energy in here and you feel this man here, that’s why the energy almost becomes physical. You almost being pushed you almost being pushed or … very strong physical energy.

28.19-28.35


B-M: (Tillbakablick) Och plötsligt känner jag, ja det är som ett piskrapp hela vägen såhär ända uppe ifrån höften och hela vägen ner och det gjorde ordentligt ont alltså som man hade fått ett riktigt slag och på morgonen hade jag en lång röd strimma.

28.36-31.38


T: Okay, now I have found things are beginning to wake up now. Now I have found someone here to, there is someone standing here. And in that corner there by the window I found an old lady.


B-M: An old lady?


T: Ja, en gammal kvinna.


B-M: A nice?


T: Vänta, vänta, vänta.


And she tells me that I think her name is ”Ailen”, ”Elin”.


B-M: Elin …


T: And she is a very, very old lady. She’s very, very old. And I should tell you from Elin that she means you no harm. Something like a door or portal being opened and it’s like a door is open the spirits are able to move, able to walk in here.

So we got this very, very angry man and I am going to give you a name to link with this man. ”Steffen”, ”Stefan” or ”Stein” could be Stefan or Sten but he is here. And then we have the lady here and she … I do not now if here name is Elin, but she says her name is, yes, Elin. Elin, Ailen, Eilnsson … but she came here because she has been stuck. She couldn’t go on. So this house if we connected with lay line or we would find this house is harried to … it is a build up with energy here like a magnet.


B-M: Mmm.


T: Like a magnet it’s, it’s I wouldn’t live here no truly I wouldn’t live here. Because it’s going to be, if you cheek the history, there been a lot of things happening around here.

B-M: Yea.


T: Not just with people in other houses but this whole place has a very sad history. Has very bad memories.

But the man is beginning to talk with me now. Have you heard this noise at all because when this man comes I am limping. I am walking like I am limping like there is something wrong with my leg. So when you check this man I think his name could be ”stein” or ”Stefan” but when you check this man it could been that he could be crippled or he could be … but he had a … but I will say this again I wouldn’t sleep in this house.

31.39-32.00


Berättarröst: Terrys kontakt med andra sidan blir allt intensivare och allt obehagligare.

Efter pausen fortsätter han sitt arbete hemma hos Britt-Marie.

T: Possibly the strongest of energy or phenomena I ever meet since working whit TV. Is big.


32.18-32.30


Berättarröst: Terry har fått kontakt med flera andar i Nora men det verkar som han bara har skrapat på ytan av problemet. Hemma hos Britt-Marie blir hans förnimmelser allt intensivare.

32.31-34.20


T: It is almost like being going in to a mental institution … a hundred years ago. But it is not nice. And I am in this place and I can feel … I can hear the screaming, I can hear the screaming, I can hear the yells I can hear everything .

This would, this would go back to the time when polio, polio, polio. Would be quite prevalent would have been quite big problem too … because I have someone here that had polio cause I can see the things they had around the legs and they were this (Evan haltar fram för att visa hur de såg ut).

Also I want you to check back in the archives and I want you to go back, and going back a long way. I want to know whether a galleon was situated; there was a place of execution here.


Strange, I getting a strange smell and I am smelling sulphur sulphate. It is not ordinary cigarette or cigar smoke either it is more then that a bad smell.


B-M: Mmm.


T: I do not like it. And if you are to go back quite a long time ago there was some kind of battle between some families, it could even go back to a conflict or feud.

34.21-35.06


Berättarröst: Terry talar om en konflikt som skulle ha drabbat området och att något dramatiskt ska ha hänt i staden. Mycket riktigt har Nora haft ett brokigt förflutet. Efter grundandet 1643 låg man länge i fejd med närliggande Arboga som ansåg att Nora borde fråntas sin stads privilegier. 1731 fick Arboga borna nästan sin önskan uppfylld en våldsam brand spred sig över hela Nora. Och när röken blåst förbi fanns endast kyrkan och prästgården kvar. Ett tag såg det faktiskt ut som om Nora skulle försvinna i glömska men 1733 lades grunderna till en ny stad som reste sig ur askan av den gamla.

35.07-38.53


T: It could been the eighteen century but it is … I am starting to get a picture now of the things going on. I now this must sound strange but I might need to come back here another time. I am not sure yet but I can close this place down, maybe. But it is like holes coming in everywhere.

But it is amazing it is like as we been standing in this room it is like there is a whole line of them awaiting to come thru. I can here them talking, I can here them talking they are talking to one another.

Kristina, it could be Kristina Pettersen, Petterson Kristina Petterson she is jumping up and down, jumping up and down. I get a date 1900 … 1927 … I pick up the name Inger, Inga Larsen, Larsson can not be sure … a mother and her daughter coming thru now and asking … like stepping in the dark … stepping in dark … linked to … Karin … okay okay Karin … wife’s … n name could have been Marie or Maria … or begin whit an M … Annika comes in with them to Ani Anni Arne … I get this picture of standing behind a horse or wagon or something … a woman and a child was found … and you have them here to. It is like cueing up I have never had it like this, cuing up, so there is a lot of folks needing help here.

When a place has a history of a lot of things happening it creates, especially if it is a sadness or a trauma, it creates a pretty heavy energy so if someone passes it is very difficult for them to go on, it is stuck. Because when they leaving their bodies they meeting the energy around them is built up so they getting stocked to. But it is a crowed of them, I never seen this before. I had never had sprits come like this before and they are so well organized and these people who ever has been stuck in this zoon or this energy an interesting thing is that they got together, they got together and they organized themselves saying to me we have been preparing for this event.

It is a really strange thing to say and I will, I have never said this before, but I do not think that this problem can be solved completely because to solve this problem completely we got to try to close all the doors. Cause this is a such a harmless looking place this is possibly the strongest of energy or phenomena I have ever meet since working with TV. Is big.

And it wouldn’t surprise me if you have had discussions with other neighbours other people living in the area have had similar strange things happening , you understand?


B-M: Mmm.


T: And if you were to check with the other neighbours here or other people here there been activity going on in other houses. It is not just being here.

B-M: Nickar.


T: You understand?


B-M: Mmm.


38.55-39.29


B-M: (Tillbakablick): Jag kom en dag och skulle gå till affären och blev stående och prata med några damer här på gatan. Och då sa de att ”Ja, vi kan inte förstå hur den gamla tanten som bor här kan ta sig upp på vinden och dra omkring med möbler sent på kvällarna.” Och då sa jag, ja lite mest på skoj sådär, ”Ja, det är väll vårat lilla spöke då här”. Och det blev alldeles tyst. Och sedan var det en av fruarna som sa ”Om du visste hur många som säger att det spökar här”.

39.31-42.15


T: It is affecting everyone.


B-M: Yea.


T: And some people push it away and some people … ohh god … this is thee strongest this is the biggest kind of phenomena or the activity caused by this phenomena is the biggest one I ever encountered. I never seen it so big, I never seen it so large it is almost like all gathering, gathering , it is almost as if build up if this energy is meant to be can actually someone can be on a hand to shall we say … assist … the spirit world to clear it out … the spirit world wants to thank you to the concern you have shown and the intelligent you have showed and going to asking other people if they have had unusual activity, you understand?


B-M: Mmm.


T: So they want to thank you for that.

B-M: Okay.


T: Because you are a person that wasn’t just prepared to let this go as if nothing was happening. Do you understand? You wanted to go to the, you wanted to solve the problem, you wanted to really understand what’s going on. So by going and asking other people has something been happening that have help spirit. Do you understand?


B-M: Mmm.


T: So, I do not know if it has been in this house but in some of the houses it has been a lot of physical phenomena like things being moved. Do you understand?


B-M: Mmmm.


T: Not here but things being moved, a lot going on and usually the people you been talking to here the once that are as concerned as you but it is a strange thing to say but it is, it is almost to big for me to understand this is bigger then just your house.

I have done a lot of cases but I have never had one as, as big and as complex as this. After today I can not certainly promise that, I do not feel that I can clean it. The spirit are saying to me ”we do not clear it all up”.

I might come back here a second time.

42.16-43.34


Berättarrösten: Ja, problemen i Nora tycks vara till och med större än vad Terry klarar av på egen hand.

B-M: Ja, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig.

Berättarrösten: Nästa vecka försöker vi ta reda på sanningen bakom Britt-Maries objudna gäster.

Man nr1: Det var en som hette Sven Bergman som dog en hastig död eller han har till och med skurit sig i halsen står det i dödboken.

Berättarrösten: Terry kommer tillbaka till Nora för att slutföra jobbet men den här gången är han inte ensam.

Ranehag:” Auuhh”, jag ser så många barn.


T: I never had this feeling before when I have been doing an investigation, never.


Ranehag: Denhär mannen känns inte snäll, en slags slavdrivare eller han driver människor in i döden på något sätt, va.


T: This is a meeting point therefore it is building up.


Cederholm, Ranehag, T står i ring.

Ranehag: Ja, det här är en resa in i helvetet ungefär och tillbaka igen.


Cederholm: Som jag ser han så har han lagt sig på knä, han faller på knä.


Ranehag: Det är nästan som han ber om nåd.


Cederholm: Mmm, precis.

Berättarrösten: Kommer det någonsin bli lugnt i Nora? Missa inte nästa avsnitt av Det Okända.

Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16


Medverkande:

Programledare Carolina Giertz

Medium Lena Ranehag

Percipient Mikaela Truedsson

00.00-00.22


M: O Jag bara ”Fredrik” då, och då inser jag typ att han har ju fått hugg eller någonting. Så jag skriker till och bara ”Fredrik upp igen, alltså Fredrik nej, nej, nej”.


LR: Jag får så ont här helt plötsligt, här (tar sig för hjärtat).


M: Han kämpade för att överleva men han kunde, han kunde, det gick inte.


LR: Och därför vill han inte släppa dig.


00.24-00.43


C: När Mikaelas pojkvän Fredrik mördas framför hennes ögon så ber hon honom att stanna kvar och det gör han. Men nu känner Mikaela att det är dags att släppa taget och låta honom gå över till andra sidan. Och därför har hon kontaktat oss på Det Okända.

01.33-01.55


Berättarröst: Mikaela Truedsson bor i en tvårummare i centrala Malmö. Och håller just nu på att utbilda sig till silversmed. För sex år sedan bodde hon i Köpenhamn och trodde aldrig att hon skulle flytta tillbaka till Sverige igen. Men under ett tillfälligt besök hemma hos en vän i Sverige förändrades allt. Då träffade hon Fredrik.


01.56-02.54


M: Och när jag ser honom så känner jag igen honom på något sätt, vad har jag sätt honom och han hade känt lika dant berättar han för mig senare och vi hade egentligen aldrig kunnat träffas överhuvudtaget. Och sen så satt vi och pratade hela kvällen och såhär då så klickade det såhär och efter det han och jag varje dag.

Det var som att någonting fall på plats, jag var inte halv längre, alltså det blev mer att man blev hel. Så att det var ju jag kände att han var the one, alltså den äkta alltså det kändes så tydlig och så snabbt. Sen var det ju han och jag alltid alltså vi ville inte vara utan varandra och var han typ iväg med någon vän så var det ”Mikaela vill du följa med?” och skulle jag iväg någonstans så var det ”Fredrik ska du följa med?”. Vi var bästa vänner men ändå tillsammans, något väldigt stort.

02.56-03.40


M: Hans dröm var att se hela världen. Han gjorde musik, han älskade att göra kreativa saker med sina händer, idéer hade han väldigt mycket, lite spirituellt tänkande han tänkte lite längre än, ja, en vanlig människa som tänker väldigt enkelriktat ibland så kunde han tänka bakom det och se många olika möjligheter.

Han var en väldigt originell människa, en mycket, mycket originell människa, det var han. Den bästa människan som jag träffat i mitt liv faktiskt, det är det.

03.41-04.01


Berättarröst: Både Mikaela och Fredrik tyckte mycket om att resa. I november 2005 åker de tillsammans med vännen Andreas till Indien för att resa runt i landet under vinterhalvåret. Under resan växer sig bandet mellan Fredrik och Mikaela allt starkare och i hemlighet bestämmer de sig för att lova varandra evig kärlek.

04.03-04.26


M: Det skulle vara så hemligt ju, allting skulle vara så hemligt. Så vi hade ju, vi tänkte ju vi sticker till Anandena från Goa så gör vi en ceremoni inte en sån vanlig med ringar och sånt tråkigt utan ceremoni typ göra någonting med snäckor, smycken såhär och ge varandra så det var våra planer, det var det. Men, ja, vi skulle ju ha åkt på fredagen och det här hände ju på onsdagen.

04.27-04.43


Berättarröst: Planen var alltså att resa från Goa om ett par dagar. Vid tillfället bor Mikaela och Fredrik på ett mysigt litet guesthouse en bit utanför staden och tillvaron är ganska behaglig. Men allt förändras när en stökig gäst från Italien flyttar in i rummet bredvid.

04.44-10.45


M: Han var ju ny på guesthouset och så vi viste ju inte vem han var mer än att han hostade väldigt mycket och rökte pipa hela tiden och drack mycket alkohol. Så vi tänkte att det var ett sån fylle, fylleklenare eller någonting. Vi mötte han en gång i hallen eller korridoren och då fick jag ju en väldigt obehaglig känsla och jag kan inte säga varför jag fick den. Man tänker ju på varför gjorde jag inget, jag kände ju det på mig, jag, Fredrik kände det ju på sig men så gjorde vi inget åt det man kunde ju ha flyttat. Men det är ju sånt, klok i efter hand som jag säger det är lätt att vara.

Men sedan så på nätterna började han skrika så mycket och han pratade ju på italienska så som jag förstod det, eller jag hörde det, och även när han började skrika på nätterna som ett italienskt par som berättade för oss att han skrek att han skulle döda folk. Att han skulle döda israeler, att han skulle döda italienare så han rabblade upp alla sorters nationaliteter som var på guesthouset mer eller mindre och det sa han ju då på italienska och så de klagade ju och berättade det här för oss och klagade till guesthouse ägaren. Men det skedde ingenting för i Indien så kan man betala det mesta och han betalade som vi fått reda på 600 rupies för att få stanna kvar.


Vi vaknade på morgonen utav att denhär italienaren skrek ju som vanligt då ju så vi vaknade lite små irriterade som man kan vara på morgonen plus att han skrek på morgonen så man ”aouh, kan han aldrig sluta?”. Och då menade Fredrik på att skit i honom han är ju sjuk liksom, det märker man ju annars skulle han ju inte hållet på så ju och att det är tomma hot eftersom han fortfarande inte har dödat någon.

Och Fredrik började, jag låg kvar i sängen, vika kläder som han aldrig brukar göra annars så sa han till mig bara ”Älskling lova att aldrig lämna mig” sa han. Och men varför skulle jag göra det sa jag. Jag tyckte det var konstigt att han frågade mig en sådan sak, lämna mig, varför skulle jag lämna dig har jag antytt att jag skulle göra det och då sa han nej men bara lova och jag sa att jag lovar sa jag.

Och sedan så är vi på rummet som vanligt och Andreas är på sitt rum och jag öppnar dörren, alltså typ vårat guesthouse och då är det korridoren är liksom, det är väldigt små korridorer så att från dörr till dörr är det högst, ja, knappt två meter högst. Och då bor ju vi här och italienaren snett såhär va. Och då när jag öppnar dörren så öppnar jag ju in såhär och då står han med två knivar.

Det var så kalla ögon och så maniska ögon så jag kan inte förklara det mer än så. Jag blir bara helt paralyserad och bara stod och tittade på honom och kunde inte säga någonting och kunde inte röra mig och var typ bara tittade på det. Och Fredrik sitter i sängen och snett, det är inte stort rummet och då säger jag som jag har så dåligt samvete över han har knivar säger jag. För sedan var jag bara tyst för jag blev så chockad, jag bara knivar säger jag. Och då ser jag Fredrik kommer i sidan alltså mot mig då och han var ju mycket starkare än mig och stor och såhär och slår mig jätte hårt alltså såhär bak såhär så jag flyger bakåt in, in i vårt rum igen och ramlar. Och då hör jag att Fredrik, han skriker till. O Jag bara ”Fredrik” då, och då inser jag typ att han har ju fått hugg eller någonting.

Så jag skriker till och bara ”Fredrik upp igen, alltså Fredrik nej, nej, nej”. Och då vänder han sig om och håller för ett sår som då dom säger ligger på 28 centimeter. Så det tog ju rakt in här vänstra hjärtkammaren och så hela vägen ner där, tog det. Och ja, så vänder han sig om och tittar på mig och hans ögon står ju rakt ut. Helt chockad och jag liksom bara blev helt hysterisk jag visste inte vad jag skulle göra och jag bara ”Fredrik, Fredrik, Fredrik”. Och jag märkte att han tappade mer alltså av sina krafter. Och jag sprang fram till honom och tog honom för att hjälpa honom ner och jag vet inte varför men jag tänkte hela tiden att han får inte slå i huvudet för det är stengolv och slå i huvudet. Så jag hjälper han ned med huvudet då och lägger mig ned över honom då och försöker stoppa blödningen och jag skriker på Andreas ”kom, kom, hjälp, hjälp, hjälp mig”. Då kommer ju Andreas och då är ju mördaren på väg till mig igen och ska hugga mig i ryggen när jag ligger över Fredrik och försöker stoppa blödningen. Och ja, då kommer Andreas och då är mördaren på väg och då halkar Andreas i allt Fredriks blod så han attackerar Andreas istället och börjar hugga han i benen istället för Andreas ramlar ju så han börjar skvätta med benen och jag vet bara att jag låg och kollade på Fredrik när han låg där med ögonen öppna. Och jag kände bara att jag kan inte göra någonting och jag vet nu eftersom han fortsatte att knivhugga Fredrik också när Fredrik gick mot mig så fortsatte han ju och det gör ju att Fredrik han blir ju han kämpade för att överleva men han kunde inte, det gick inte.

11.07-13.12


M: Tillsist efter cirka trettio till fyrtio minuter så kom det en ambulans, om man nu kan kallade för ambulans för det var ingen ambulans för dom hade inga resurser alls i den. Och då försökte jag inse, innan ambulansen kom försökte jag inse att ingen kunde hjälpa oss. Så jag nej Fredrik vi får ta Fredrik själva sa jag till Andreas och bära ner honom och du vet när jag skulle ta i hans ben och kasa iväg honom var han så tung och jag tänkte att han är bara i koma, han är bara i koma och han kommer att överleva, han kommer att överleva.

Och så minns jag att de bar ned honom för trappan när de kom de här som hjälper till och när de tar ned honom för trappan så kom vi in i denhär ambulansen och jag går in i denhär ambulansen och Andreas fortsätter mun mot mun mot Fredrik. Läkaren sitter i framsätet med föraren och det betyder ju att de visste om att han var död men de ville ju inte säga något till mig och Andreas för att då hade jag nog fått panik inne i. Och sedan när vi kommer fram till La Masa sjukhus då där de ska rädda Fredriks liv som de sa till mig så står det fullt med vakter och sjuksköterskor och de tar inte ut Fredrik, de tar ut mig men inte Fredrik. Jag menar på ut med honom, ut med honom och Andreas börjar skrika ut med honom och in med honom snabbt och jag minns bara att någon drog in mig och sätter ner mig och sedan kommer Andreas och säger till mig att han överlevde inte. Och det är nog det värsta jag har hört. För det kändes som om hela hjärtat, när man säger det att hjärtat brister, det gör verkligen det, det känns i hela hjärtat. Och jag kan aldrig förklara känslan som kom med detta, det går inte att förklara.

Jag kan bara säga att jag miste så mycket på så kort tid, jag miste Fredrik min bästa vän och det var han också och jag miste halva mig själv och mitt liv.

13.26-13.41


M: Tre och femtioett den femtonde november tänkte jag men jag använde den ju inte då (en mobiltelefon).


Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du?

C: Det är hans röst?


M: Ja, det är Fredriks röst.

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du?


13.55-14.18


M: (Tillbakablick) Och då när jag öppnar dörren så öppnar jag ju in såhär och då står han med två knivar. Och då hör jag att Fredrik, han skriker till. O Jag bara ”Fredrik” då, och då inser jag typ att han har ju fått hugg. Och jag vet bara att jag låg och kollade på Fredrik när han låg där med ögonen öppna. Och jag kände bara att jag kan inte göra någonting.

14.19-15.45


M: För mig var det menat jag och Fredde livet ut. Hela mitt liv försvann, allt försvann, det gick så snabbt det var så omtumlande. Jag var tjugosex år gammal allt bara förändrades på så kort tid. Jag ville ju bara efter Fredrik för jag kände ju att, att för många gånger frågade han mig när han levde om någonting skulle hända dig sa han eller någonting skulle hända mig skulle du reagera om någonting hände mig sa han. Och jag sa ju det att jag skulle ju aldrig överleva sa jag och det sa ju, ju han likadant. Det konstiga är att man gör ju det ändå.


Att komma hem var ju ändå hemma och jag vet att jag väntade och så fort jag hörde någon i trappen som hade tunga fotsteg så väntade jag på att Fredrik skulle komma hem. Jag ville inte riktigt acceptera att Fredrik var borta fast jag sett hans fysiska kropp så var det svårt för mig att acceptera att Fredrik var borta. Det kändes ändå som det här måste vara en dröm det var för overkligt att en sådan här sak skulle kunna hända.


15.46-16.01


Berättarröst: För Mikaela börjar nu en kamp att greppa det faktum att Fredrik faktiskt är borta. Och när ett par vänner kommer på besök för att ge Mikaela sitt stöd då händer något mycket märkligt.

16.02-17.30


M: Dom kommer upp här och vi sitter och pratar och de beklagar sorgen och pratar om allt det här och mycket om Fredrik och såhär. Och vi sätter på Fredriks musik, ja en av dem Cornelia sätter på Fredriks musik, och lyssnar på den och tänder ljus och såhär och då sitter Cornelia helt stel i soffan och kollar ut i hallen till badrumsdörren och säger ”du Mikaela dörren öppnas” och jag ”Dörren?”. Och så kollar jag mot toalettdörren och ser hur den öppnas mer och mer sakta, sakta öppnas den såhär. Och det är ju lutning på dörren så den kan ju öppnas mer och så öppnades den ända, ända hit här.

C: Och ni satt och såg det hela tiden?


M: Vi satt och såg det hela tiden, ja.

C: Ja.


M: Alltså vi blev helt såhär, alltså ingen kunde säga någonting.


C: Nä.


M: Och jag bara jaha och sedan bara faller Fredriks kort, på den högtalaren som inte fungerar för vi försökte hitta logiska förklaringar som att högtalaren kunde vara igång därför faller kortet, men högtalaren var inte igång. Jaha men dörren, ja det kan vara ett korsdrag men det kan bero på det och såhär och Cornelia bara såhär ”Nej, jag var på toaletten innan jag stängde dörren riktigt” sa hon. Och därför försökte vi hitta logiska förklaringar till ja till hur gick det här till men det fanns ingen.

17.31-17.48


Berättarröst: Mikaelas mobiltelefon försvann i kaoset i Indien och i juni 2006 får hon ut en ny på försäkringen. Men den ligger orörd i sin kartong i nästan ett år. Och när hon väl plockar upp den gör Mikaela en märklig upptäckt.

17.49-19.15


M: Jag använder ju inte denhär telefonen förrän i början av det här året. Och jag fick denhär telefonen i juni cirkus juni förra året och då sitter jag och pysslar med en och pillar på den såhär. Och så ser jag röstanteckningar ser jag och jag bara jaha, tre och femtioett den femtonde november tänkte jag men jag använde den ju inte då så jag tyckte det var skumt och jag lyssnade vad det var för någonting. Och när jag lyssnade blev jag väldigt chockad med tanke på att låter såhär.


C: Får jag höra?


M: Ja, precis.


Det låter, om du trycker spela där så kan du höra (på mobiltelefonen).

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du?

M: Och det är Fredrik, jättetydligt.

C: Känner du igen, är det hans röst?


M: Ja, det är Fredriks röst och han har ju Norrköpings dialekt Fredrik. Han var från Norrköping. ”Vad gör du?” han nästan anstränger sig. ”Vad gör du?”


Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? Vad gör du?, Vad gör du?

M: Och när telefonen inte användes …


C: Låg den i kartongen till och med?


M: Javisst, allt låg där ingenting användes. Och det är röstanteckningar.


C: Javisst det är inte någon som har ringt på din telefon?


M: Näe det går inte, näenäe.


C: Jag får.

19.16-19.57


C: Vad kände du när du hörde det där?


M: Först trodde jag alltså att jag var knäpp i huvudet och var tvungen att fråga hör du någonting här sa jag till Andi för jag visste för jag var tvungen att höra om han hörde också.


C: Ja.


M: För jag var osäker, nu har jag nog blivit riktigt knäpp men han jo men jag hör det är ju Fredde säger han, det är Fredde. Och så kollar han på mig och nej jag kan inte lyssna på det här säger han. Jag får ta det senare säger han, det blev för mycket för honom. Och då insåg jag att okej det är inte bara jag som hör det här, då är jag inte knäpp i huvudet. Så lyssnar jag om och om igen. Min mor har lyssnat, jag har låtit hans syster lyssna, moster har jag låtit lyssna också. Och allihopa säger att det är Fredde man hör tydligt att det är Fredrik.


C: Mmm.


M: Jättetydligt.


19.58-20.16


M: Han levde ju inte femtonde november 2006 så därför kan det ju inte ha blivit inspelat av Fredrik i levande form.

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du?

20.17-22.00


Berättarröst: Allt eftersom tiden går börjar Mikaela komma tillrätta med det faktum att Fredrik inte längre finns i livet. Men minnet av honom bleknar inte tvärtom blir Mikaela allt mer förvissad om att han finns kvar hos henne.

M: Jag känner precis som att det är energin som han kunde ge mig, tryggheten som jag fick när Fredrik omfamnade mig den kan jag känna, fast jag inte ser någon fysisk kropp eller något men jag känner den så tydligt nära mig. Så då vet jag att Fredrik är där för det var bara han som kunde ge mig den känslan, det var ingen annan som kunde det.

Ofta är det samband med att Fredrik kommer, som jag känner hans trygghet, så även då känner jag doften av Fredrik. Den doften kan komma väldigt tydligt också. Alltså jag upplever han så tydlig också och därför mycket jag bad er om hjälp också för jag känner att vänta han klarar inte av att gå vidare just bara för att jag mår som jag mår och klarar han inte av att lämna mig för jag mår, jag vill inte han ska lämna mig för jag har inte styrkan att släppa honom själv. Så när jag sitter såhär typ och gråter så tänker jag att du måste gå över, nej gå inte över jag måste. Jag står liksom där emellan och vågar inte släppa honom för då kanske jag aldrig mer får känna av hans doft, aldrig mer känna av hans berör alltså hans närhet. Och det är jag väldigt rädd för att det helt ska försvinna då så därför vågar jag inte ta initiativet att säga till Fredrik ”gå hem”, ”åk hem, åk dit du ska”. Jag tror meningen är att vi alla ska hem tillsist ändå och även om jag måste släppa honom så vill jag att han ska få frid.

22.28-22.54


Berättarröst: Vårt medium har anlänt till Malmö kvällen innan. Hon har ingen aning om vart hon strax ska åka. Vi har bett Mikaela att gömma alla fotografier på Fredrik och bara svara Lena ja eller nej och inte ge henne någon information på egenhand.

22.55-24.10


LR: Det första som jag upplever när jag står här är att det är en man som har gått vidare.


M: Okej, ja.


LR: Som du gärna vill komma i kontakt med. Han har varit en person som du har kommunicerat mycket med.


M: Ja, mmm.


24.15-27.24


LR: Jag upplever inte att det är någon gammal själ.


M: Mmm.


LR: Alltså gammal man som passerat utan sen utan en yngre person på det sättet.

M: Mmm.


LR: Det är som ni hört ihop eller hör ihop på något sätt …


M: Mmm.


LR: Själsligen, så.


M: Mmm.


LR: Mmm.


Jag känner mig väldigt glad när jag sitter här med dig det är som att eller som jag får den känslan av kärlek som att jag vill ta på dig på något sätt.


M: Mmm.


LR: Mycket energi, han har mycket energi men han förmedlar det genom kärleken beröring också mycket.


M: Mmm.


LR: Kommunikationen både fysiskt och kommunikationen alltså och verbalt.


M: Mmm.


LR: En konstnärs själ så upplever jag honom.

M: Mmm.


LR: Han ville se det vackra i livet också, förstår du vad jag menar?


M: Mmm.

LR: Och du är en del i det också.


M: Mmm.


LR: Det känns som att ni har haft planer liksom, tillsammans, för ett liv tillsammans.


M: Mmm.


LR: Och det känns som det blev inte så va?


M: Näe.


LR: Och därför vill han inte släppa dig.


M: Mmm.


LR: Utan han ville verkligen va med dig.


Så jag ser en lite diffus bild av honom och då har han ju alltså mörkt hår, inte blont hår utan mer mörkt. Jag skulle vilja säga att han visar mig två bilder av hur han har sett ut, han har förändrat håret förstår du som två ansikten av honom.

M: Mmm.


LR: Längre sen är det som rakat nästan, det är som om han har haft både och.


Alltså nu kan det bli lite personligt.


M: Mmm.


LR: Har han rökt på någonting?


M: Ja när han var yngre, ja.

LR: Ja för det känns som han har rökt på.

M: Mmm.


LR: Ja.


(drar ett långt djupt andetag)

M: Ja för när han var tonåring, så.

LR: Det är som ett baksug i huvudet va.


M: Mmm.


LR: Alltså det har varit tre mörka människor omkring, mörkhåriga människor omkring honom men jag vet inte men det har nog med att han rökt. Någonting …


M: Ja tonåren ungefär.


LR: Ja, ja, ja.


Tre liksom det känns som att då, då rökte han liksom och då var dom omkring.

M: Mmm.


LR: Hans bortgång känns lite underlig. Lite får jag den känslan att han har lite skuld, eller att han lägger lite skuld förstår du på sig själv.


M: Mmm.


LR: För situationen, att det blev så.


M: Mmm.


27.25-27.52


M: (Tillbakablick) Vi mötte han en gång i hallen eller korridoren och då fick jag ju en väldigt obehaglig känsla. Och då menade Fredrik på att skit i honom han är ju sjuk liksom, det märker man ju annars skulle han ju inte hållit på så ju och att det är tomma hot eftersom han fortfarande inte har dödat någon. Man tänker ju på varför gjorde jag inget, jag kände ju det på mig, jag, Fredrik kände det ju på sig men så gjorde vi inget åt det man kunde ju ha flyttat. Men det är ju sånt, klok i efter hand som jag säger det är lätt att vara.

27.53-28.27


LR: Så känner jag det med honom att det inte var meningen på det sättet eller lägger lite skuld på detta.


M: Mmm.


LR: Ja.


Nu ska vi se. Jag måste säga att hans bortgång var väldigt oväntad. Det känns som han lämnade sin plats väldigt hastigt på något sätt.

M: Mmm.


LR: Det är vad han ger mig.


28.28-28.49


M: (Tillbakablick) Och då när jag öppnar dörren så öppnar jag ju in såhär och då står han med två knivar. Och då hör jag att Fredrik, han skriker till. O Jag bara ”Fredrik” då, och då inser jag typ att han har ju fått hugg eller någonting. Så jag skriker till och bara ”Fredrik upp igen”. Han blir ju han kämpade för att överleva men han kunde inte, det gick inte.


28.56-29.08


Berättarröst: Det Lena har sagt hittills tyder på att det är Fredrik hon har kontakt med och vi bestämmer oss för att ge henne ett foto av honom för att se om hon på det sättet kan få fram ytterligare information.

29.10-30.58


LR: Jag får så ont här helt plötsligt, här (tar sig för hjärtat)

M: I bröstet?


LR: Ja.


Det är som att nästan få en smäll förstår du?


M: Mmm.


LR: Och så (Hämtar efter andan) och försvinner på någonstans …


Det är som att luften går ur mig, det är verkligen som ett hårt slag såhär som ”aouh” nästan som att jag åker bakåt på något sätt. Förstår du? Nästan som att man lyfter uppåt bak.


M: Mmm.


LR: Men det är som att det går så fort och oväntat. Jag blir nästan lite yr i huvudet.

M: Mmm.


LR: Det har med honom att göra. Det är som en smäll som ”pussshh”.

M: Mmm.


LR: Som våldsamt på något sätt.


M: Mmm.


LR: Och så är det som jag försvinner bort någonstans.


M: Mmm.


LR: Det känns som det var så han lämnade det.


M: Mmm.

LR: För det var så oväntat.


Och sedan är det som att jag sjunker, sjunker och sjunker.


M: Sjunker hurdå?


LR: Alltså det är som jag förlorar min kraft och försvinner bort liksom.

M: Mmm.


Ja.


LR: Ja.


30.59-31.15


M: (Tillbakablick) Och ja, så vänder han sig om och tittar på mig och hans ögon står ju rakt ut. Helt chockad och jag liksom bara blev helt hysterisk jag visste inte vad jag skulle göra och jag bara ”Fredrik, Fredrik, Fredrik”. Och jag märkte att han tappade mer alltså av sina krafter.

31.16-31.44


M: Vad kände han alltså?


LR: Han kände hjälp nu försvinner jag.

M: Ja, han kände hjälp …


LR: Ja, hjälp …


Nu försvinner jag, nu är det kört.

M: Då visste han att han skulle då.


LR: Ja nu är det kört.

Det visste han direkt, det fanns, han kände hur han förlorade kraften liksom.

M: Mmm.


LR: Jag bara försvann, han hade ingen kraft.


M: Mmm.


31.45-32.01


Berättarröst: När Lena börjar känna sig färdig låter vi Mikaela berätta för henne om omständigheterna kring Fredriks bortgång. Hans död lämnade Mikaela med en mängd frågor och det har nu blivit dags att försöka få dom besvarade.

32.02-34.05


M: Kände han någonting?


LR: Ja det gjorde han, det gjorde väldigt ont alltså.

M: Mmm.


LR: Det var en väldig smärta i bröstet.

M: Mmm.


Det var kanske därför han skrek till då …


LR: Ja mmm.


Det gick väldigt fort om man säger, smärtan var intensivt men det gick väldigt, väldigt fort.

M: Mmm.


LR: Han vill att du ska veta det alltså …


M: Han var inte rädd länge??


LR: Nej, han var inte rädd länge …


Men han ger mig också känslan att nu när vi sitter att han har varit med dig från den stunden.


M: Mmm.


Det enda var att han inte gått över, att han inte gått hem att han är kvar för jag har mått så dåligt som jag har gjort det är jag rädd för. För jag känner mycket att han är kvar att han är här.


LR: Men han har gått över till ljuset och fått ro för det var väldigt oroligt innan.

M: Ja.


LR: Du undrar vad han vill men det är så självklart egentligen tycker han.


M: Mmm.


LR: Det är bara jag, den känslan får jag.


M: Ja.


LR: Jag skulle vilja säga såhär orden räcker nog inte förstår du?


M: Mmm.


LR: Egentligen, för det är så mycket beröring, så mycket kärlek som han förmedlar liksom rent energimässigt sätt, till dig då hur mycket han älskar dig liksom för det är ju det han säger.


M: Ja.


LR: Och att du har varit ljuset i hans liv.


M: Saknar han väldigt mycket.


LR: Ja och han är med dig.


(Ranehag kramar om Truedsson)


LR: Jag vill inte släppa dig, förstår du?

M: Mmm.


Känner det också att han inte vill släppa mig.


LR: Nej.

M: Jag vill inte bara att han ska vara ensam …


LR: Det är han inte.


M: Näe.


LR: Han är inte ensam.


34.10-35.10


M: Är han med någon på andra sidan, eller?


LR: Det som jag ser då är ett barn, va. Ett barn som inte är så gammalt. En pojke.


M: Okej hur ser den pojken ut?


LR: Jag ser han inte så väl men han är där med honom det är som han tyr sig till Fredrik om man nu ska säga så.

M: Mmm.


LR: I den andliga världen.


M: Okej.


Det vet jag inte.


LR: Näe.


Jag tror du förstår om en stund.


M: Ja.


Men han mår bra?


LR: Han har det bra där han är på sin resa om du förstår? Men resa var verkligen en del av hans liv på något sätt och det är det han gör nu.


M: Mmm.


LR: Och det känns så bra liksom.


M: Mmm.


LR: Fast det är någon annanstans.


M: Mmm.


35.11-35.22


M: Jag tror att vi alla ska hem tillsist ändå och även om jag måste släppa honom så vill jag att han ska få frid.

35.49-36.01


Berättarröst: En februaridag 2006 förändrades Mikaela Truedssons liv för alltid, den dagen förlorade hon sin livskamrat.


36.02-37.35


(Tillbakablick)


M: Och jag vet bara att jag låg och kollade på Fredrik när han låg där med ögonen öppna. Och jag kände bara att jag kan inte göra någonting. Jag ville inte riktigt acceptera att Fredrik var borta fast jag sett hans fysiska kropp så var det svårt för mig att acceptera att Fredrik var borta. Det kändes ändå som det här måste vara en dröm det var för overkligt att en sådan här sak skulle kunna hända.


M: Tre och femtioett den femtonde november tänkte jag men jag använde den ju inte då (en mobiltelefon).


Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du?

C: Det är hans röst?


M: Ja, det är Fredriks röst.

Inspelad mansröst på mobiltelefonen: Vad gör du?


M: vågar inte släppa honom för då kanske jag aldrig mer får känna av hans doft, aldrig mer känna av hans berör alltså hans närhet. Och det är jag väldigt rädd för att det helt ska försvinna då så därför vågar jag inte ta initiativet att säga till Fredrik ”gå hem”, ”åk hem, åk dit du ska”.

LR: Det första som jag upplever när jag står här är att det är en man som har gått vidare. Det är som ni hört ihop eller hör ihop på något sätt …


M: Mmm.


LR: Själsligen så.


M: Mmm.


LR: Jag får så ont här helt plötsligt, här (tar sig för hjärtat).

M: I bröstet?


LR: Ja.


Det är som att nästan få en smäll förstår du?


M: Mmm.


LR: Och så (hämtar efter andan) och försvinner på någonstans …

37.57-38.28


M: Jag satt nog en till två timmar efter att ni hade gått och Lena hade gått och bara ”hur kunde hon veta allt detta”. Det var liksom väldigt stort, det är svårt att förklara en sådan känsla med tanke på att det var så omtumlande att jag själv inte kunde få grepp om det. Men sedan när jag lyssnade, lyssnade på mig själv då och försökte få ihop allting som jag sagt, få ihop det till ett helt pussel så tänkte jag Fredrik kom, Fredde var ju här. Och hon sa ju saker som hon absolut inte hade kunnat veta.

38.29-38.46


(Tillbakablick)


LR: Han ju alltså mörkt hår, inte blont hår utan mer mörkt. Jag skulle vilja säga att han visar mig två bilder av hur han har sett ut, han har förändrat håret förstår du som två ansikten av honom. Längre sen är det som rakat nästan.


38.47-38.58


M: Han är ju mörkhårig i grund och botten stort tjockt hår hit ungefär. Så det hade han ju så han visar väll båda bilderna av den jag var, den jag är alltså hur han såg ut innan.


38.59-39.29


(Tillbakablick)

LR: Har han rökt på någonting?


M: Ja när han var yngre ja.

LR: Ja för det känns som han har rökt på.

M: Mmm.


LR: Ja.


LR: Alltså det har varit tre mörka människor omkring, mörkhåriga människor omkring honom men jag vet inte men det har nog med att han rökt. Någonting …


M: Ja tonåren ungefär.


LR: Ja, ja, ja.


Tre liksom det känns som att då, då rökte han liksom och då var dom omkring.

39.30-40.31


Berättarröst: Mikaela kände till att Fredrik hade rökt hasch i sin ungdom men däremot visste hon ingenting om de tre mörka män som Lena nämnde. Mikaela tog därför kontakt med Fredriks barndomskompis.


M: ”Du var ju med när ni gjorde detta första gången” det visste jag om för det har Fredrik berättat. Han ”ja, det var jag”. Vilka var mer med? Det är inget jag vill sätta namn på … Jag bara ”Näe men var ni tre mörka män och Fredrik?”. Ja vi var ju mer eller mindre bara utlänningar och Fredrik så ja. Det var tre mörka män och jag bara okej. Så där fick jag ännu ett bevis på att det har hänt. Jag visste att det hade hänt men att det var tre mörka män var mer i hans hemlighet. Det var jag och tre andra och även en kompis som han hade kontakt med idag.

40.32-41.15


LR: (Tillbakablick) Det som jag ser då är ett barn, va. Ett barn som inte är så gammalt. En pojke.


Berättarröst: När Lena talar om ett barn kring Fredrik förstod Mikaela först inte vad det kunde handla om. Men sedan föll pusselbiten på plats. När Fredrik var i artonårsåldern fick han en son vid namn Esaias som dog kort tid efter födseln. Till minne av sitt förlorade barn valde Fredrik att ta namnet Esaias som mellannamn.

LR: (Tillbakablick)Det är som han tyr sig till Fredrik om man nu ska säga så, i den andliga världen.

41.17-42.22


C: Var det något av det som Lena sa som var jobbigt att höra?


M: Det var väll det att det gjorde ont, att det gjorde ont att få knivhugget, så sa han att det gjorde ont och det gjorde ont i mig. Att han då alltså, att han fick lida. Det gör ont i mig. Det gjorde ont då. Det var för att jag inte ville att han skulle lida. Jag har haft det i tanken att klart att han måste lidit eftersom det var ju två stora knivar men man vill tänka så att det gick snabbt han har inte hunnit att känna någonting. För det är så människor övertalar en att säga att han inte ens han att känna någonting. Men jag såg ju på Fredrik att han kände någonting för jag känner han sen fyra, fem, sex till sju år tillbaka. Så jag såg ju på Fredrik att det är både smärta, rädsla och hjälp.


C: Men hon sa också att det gick fort.


M: Ja och det är ju samtidigt bra och han fick ju … även om det var en hemsk död så var smärtan kanske inte så lång då.

42.28-43.58


C: Har du känt av honom sedan vi var här?


M: Absolut fast det är inte så som det var innan. Innan var det mer jobbigt för mig för då blev jag lessen alltid för då kunde jag inte ta på honom, jag kunde inte när jag pratade med honom var det ingen som pratade tillbaka och allt det här, så det var jobbigt. Men nu efteråt så känner jag av honom och så pratar jag med honom och då känns det precis som nu vet jag, jag vet ju att han är där med mig ändå. Han mår ju bra, han har ju gått in i ljuset och han är ju här bara för att vara med mig. Jag har mycket större hopp nu än vad jag hade innan, innan hade jag inget men nu finns hoppet där. Det är ju trots allt det sista vi tar med oss.


Jag tror det är mening med mycket och Fredriks tid var tydligen ute på ett väldigt hemskt sätt men jag tror att det är meningen att vi alla ska hem tillsist ändå. Jag vet att han har både vänner och sin mormor som han älskade väldigt mycket har han på andra sidan. Som jag vet kommer att ta hand om honom.
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� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 16.35-17.53 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 17.59-18.54 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 18.55-19.12 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 19.13-22.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 19.13-22.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 19.13-22.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 22.14–23.07


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 19.13-22.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 24.44-28.18 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 24.44-28.18 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 24.44-28.18


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 24.44-28.18 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 28.36-31.38 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 28.36-31.38 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 32.31-34.20 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 32.31-34.20 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 35.07-38.53 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 34.21-35.06 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 35.07-42.15


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 39.31-42.15 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 39.31-42.15 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 42.16-43.34 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 01.34-02.43 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 04.03-05.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 05.20-06.24 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 06.43-07.40


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 06.43-08.54 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 07.56-08.54 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 06.43-07.40 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 06.43-07.40 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 01.17-01.33


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 01.17-01.33 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 02.10-04.01 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 04.03-05.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 01.34-01. 57


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 04.03-05.10


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 05.20-06.24 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 05.20-06.24 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 06.43-07.40 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 10.38-11.28 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 10.38-11.28 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 08.59-11.28 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 09.57-11.28 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 18.55-19.12 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 19.13-23.07 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 11.30-11.43


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 12.12-12.24


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 12.39-13.34 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 12.39-13.34 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 13.36-15.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 13.36-16.06 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 16.35-17.53 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 17.59-18.54 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 18.55-19.12 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 19.13-22.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 19.13-22.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 22.14–23.07 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 19.13-22.10 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 24.44-28.18 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 24.44-28.18 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 28.36-31.38 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 28.36-31.38 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 32.31-34.20 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 32.31-34.20 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 35.07-38.53 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 35.07-42.15


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 39.31-42.15 


� Det Okända avsnitt 4, 2008-01-30, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502" �http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=904502� elektronisk 39.31-42.15 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 01.33-01.55


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 01.33-02.54 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 01.56-02.54 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 00.24-00.43 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 02.56-03.40 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 02.56-03.40 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 03.41-04.01 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 03.41-04.26 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.27-10.45 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-10.45 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-10.45


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-10.45


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-10.45


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-10.45


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-10.45


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-10.45 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-10.45


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-13.12 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-13.12


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-13.12 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 04.44-13.12 


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 14.19-15.45
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� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 38.47-38.58


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 38.59-39.29


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 39.30-40.31


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 40.32-41.15


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 41.17-42.22


� Det Okända avsnitt 2, 2008-01-16, Nordisk Film 2008 Egmont, TV4 � HYPERLINK "http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575" �http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=257575� elektronisk 42.28-43.58 





4




Beteckning:        



			Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap





			Entitetsupplevelser i media


 - En jungiansk analys av psykologiska och terapeutiska funktioner och dysfunktioner i media










			Johanna Hertzberg


Januari 2010





			C-uppsats, 15 högskolepoäng


Religionsvetenskap





			Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet C


Åke Tilander








� EMBED Word.Picture.8  ���











_1035985488.doc












Beteckning: HRV:C10:7

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Entitetsupplevelser i media

En jungiansk analys av psykologiska och


terapeutiska funktioner och dysfunktioner i media



		Johanna Hertzberg

Januari 2010



		C-uppsats, 15 högskolepoäng

Religionsvetenskap



		Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet C

Handledare: Åke Tilander





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1035985488.doc






