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1. Inledning 
 
Jag har alltid haft ett intresse för att förstå olika aspekter inom religion och andlighet, under 

senare år har jag även utvecklat ett intresse för att förstå så kallade ockulta fenomen. Denna 

uppsatts tar sin utgångspunkt i TV4’s program Det Okända, 2009.1 Valet av programmet Det 

Okända blev ett naturligt val för mig då jag tidigare följt programmet under några säsonger i 

syfte att ta del av det utbud av ockultism som finns i massmedia, för att bredda min kunskap 

inom ämnet ur det perspektiv som ges i media. Det Okända har en hög popularitet inom 

ockultism i massmedia och har under våren 2009 haft ca 88002 tittare per program vilket kan 

liknas vid andra relaterade program, exempelvis Hemsökta hus3 på TV4 vilket ligger i samma 

nivå av tittarsiffror per program som Det Okända under år 2009.4 

 

Till denna uppsatts som ska försöka reda ut de terapeutiska funktioner som ockultismen i 

massmedia har för den individuella människan har jag valt att inrikta mig på avsnitt 10 av 

TV4’s Det Okända från år 2009.5 Avsnittet handlar om Valborg Nordin som söker svar på 

oförklarliga fenomen i sitt hem och därför tar hjälp av TV4’s medium för att få förklaring och 

hjälp med det hon upplever som negativa spökerier i sitt hem. I programmet framkommer 

även personliga förhållanden kring Nordin som jag senare kommer att använda mig utav i min 

analys. 

 

De frågor som Nordin har till medierna om vem som spökar hemma hos henne, funderingar 

om det är någon som hon känt i livet samt negativa upplevelser av den upplevda närvaron är 

sådant som generellt framkommer hos medverkande personer i program som TV4’s Det 

Okända. Likt avsnittet med Nordin ges det generellt en lösning via medierna av de problem 

som sökarna upplever. I avsnitt 10 av Det Okända 2009 framkommer dessa frågor konkret 

likväl framkommer sökarens personliga bakgrund mycket tydligt vilket gör att detta avsnitt 

passar bra till analys av det slag som sker i denna uppsats. 

 

Sett till populariteten av ockulta program i media och den inverkan som dessa program har i 

människors liv ser jag det vara av största vikt att i denna uppsats försöka ge ett vetenskapligt 

                                                           
1 http://www.tv4.se/1.806392/2009/01/14/det_har_ar_det_okanda (090520) 
2 http://www.mms.se/HotTop/hottop.asp (090609) 
3 http://www.tv4.se/1.573163/hemsokta_hus?episodeId=1.657099 (090609) 
4 http://www.mms.se/HotTop/hottop.asp?profil=10 (090609) 
5 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 

 
 

3

http://www.tv4.se/1.806392/2009/01/14/det_har_ar_det_okanda
http://www.mms.se/HotTop/hottop.asp
http://www.tv4.se/1.573163/hemsokta_hus?episodeId=1.657099
http://www.mms.se/HotTop/hottop.asp?profil=10
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045


perspektiv på de terapeutiska funktioner som program av detta slag har för den individuella 

människan. Min utgångspunkt blir då att med hjälp av den analytiska psykologin och Carl G. 

Jungs teorier försöka analysera de upplevda fenomenen hos sökaren och den hjälp som 

medierna utger sig att ge till sökaren. Detta för att ur ett jungianskt perspektiv försöka förstå 

både positiva och negativa inverkningar som ockultismen har för den individuella människan 

i frågan om de terapeutiska funktionerna som framkommer i program som Det Okända. 

 

Valet av den analytiska psykologin som teoretiskt redskap i denna uppsats samt Jungs teorier 

kommer från mitt intresse för Jung och hans teorier som uppkom under början av mina studier 

i religionsvetenskap. Efter att intresset väckts hos mig under mina studier i religionsvetenskap 

har jag fortsatt att studera jungiansk psykologi på Högskolan i Gävle. Min förhoppning är att 

med hjälp av dessa erkända teorier inom religionsvetenskap få möjlighet att i denna uppsats 

besvara frågan om de terapeutiska funktionerna som ockultism kan ha för den individuella 

människan som ett steg till ytterligare forskning i framtiden vilket kan belysa massmedias roll 

i människors liv. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån den analytiska psykologin belysa vilka psykologiska 

funktioner och dysfunktioner televisionens ockultism kan få för den sökande individen. 

 
1.3 Frågeställning 
 
Följande fråga kommer jag att försöka besvara i uppsatsen genom att utgå från TV4’s pro-

gram Det Okända, avsnitt 10, 2009. 

 

Vilka terapeutiska syften kan den massmediala ockultismen få för den sökande individen 

utifrån ett jungianskt perspektiv? 
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2. Teori och metod 
 
2.1 Teori 
 
Carl G. Jungs analytiska psykologi tar sin form i motsatts förhållandet mellan det goda och 

det onda och all psykologisk framställning är nära sammankopplad med den individuella 

upplevelsen.6 Genom förståelsen av Jungs analytiska psykologi som ett fenomenologiskt 

arbetsredskap kan vi se att den analytiska psykologin är en deskriptiv undersökningsmetod av 

den individuella upplevelsen som så långt som möjligt bör ske utan förförståelse för innehållet 

i upplevelsen.7 

 

Jungs analytiska psykologi är vanligt förekommande i religionspsykologi som ett analytiskt 

redskap för att förstå de inre religiöst anknutna mänskliga upplevelserna ur ett psykologiskt 

perspektiv, vilket stödjer valet av teori i denna uppsats.8 

 

Jung har doktorerat i liknande ämnen som framkommer i denna uppsats vilka involverar 

ockultism, vilket ytterligare stödjer valet av teori för denna uppsats.9 De delar jag har valt att 

använda mig utav ur Jungs analytiska psykologi är delar som förklarar individens psykologis-

ka struktur i relation till det innehåll som finns i upplevelserna hos individen. I denna uppsats 

använder jag därmed Jungs teorier vilket medför olika termer som kan förefalla oklara för den 

icke insatte läsaren. Därför kommer jag nu att definiera de termer jag ser nödvändiga för att 

läsaren ska kunna förstå texten. 

 

Jaget enligt Jung kan förklaras vara en del av människans privata personlighet10 och kan även 

förklaras vara centrum för det medvetna i människan.11 Det omedvetna vilket Jung beskriver 

som en del i psykets anatomi är allt det som finns i människans psyke som inte är medvetet, t 

ex erfarenheter, vilket kan relateras till det personliga omedvetna.12 Det kollektiva omedvetna 

är exempelvis arketypiska bilder utan historisk anknytning som uppkommer i drömmar.13 

                                                           
6 Wulff, 1993, s. 257 
7 Wulff, 1993, s. 577 
8 Wulff, 1993, s. 245 – 313 
9 Carl G. Jung, 1902, Zur Psychologic und Pathologic sogennanter occulter Phanomene  
10 Hark, 1997, s. 120  
11 Hark, 1997, s. 120 
12 Hark, 1997, s. 171 – 172  
13 Hark, 1997, s. 172 
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Symbolisktmaterial produceras av människan i olika sammanhang som ett uttryck av det 

omedvetna t ex så produceras symboliska bilder i drömmar.14 

 

Animus kan beskrivas som idealbilden av mannen i kvinnans omedvetna och motsatt blir 

kvinnan i mannen anima.15 Animus uppkommer i barndomen genom de första relationerna till 

det motsatta könet, vanligtvis fadern.16 Senare i livet projiceras animus på det motsatta könet 

och på så vis uppstår förälskelse och därmed kan förhållande inledas, även om animus projek-

tionen tillsist suddas ut.17 Animus kan även yttra sig som en inre länk till det andliga hos 

kvinnan och Jung menar att ett medvetandegörande av animus kan leda till att kvinnan frigörs 

från negativa aspekter av animus så som besatthetstillstånd.18 

 

Komplex kan uppkomma i en persons omedvetna genom att personen genomgår ett trauma.19 

Komplexet som kan beskrivas likt en autonom känslo- rest av traumat påverkar personen 

negativt i sin psykiska individuationsprocess.20 En rubbning mellan jaget och medvetandet i 

förhållande till komplexets innehåll kan leda till att ett besatthetstillstånd uppkommer.21 

Besatthetstillståndet kan manifestera sig för personen som mytiska gestalter i form av andar 

och demoner etcetera.22. Vid ett medvetandegörande av komplexen i samband med känslo-

mässig bearbetning sker en omstrukturering av tidigare psykiska mönster vilket leder till att 

personen återfår den inre balansen och blir fri från komplexen och kan återgå i en positiv 

individuationsprocess.23 Symptom inom djuppsykologin kan förklaras vara ett uttryck för 

sjukdomstillstånd som härstammar från exempelvis komplex i det omedvetna.24 

 

Individuationsprocessen är en fortgående psykologisk förändringsprocess som utvecklar 

människan bland annat i självförverkligade syfte och i syfte att göra människan hel och som 

kan påverkas negativt under komplexpåverkan.25 

 

                                                           
14 Carl G. Jung, 1995, s. 21  
15 Hark, 1997, s. 22 – 29  
16 Carl G. Jung, 1995, s. 189  
17 Carl G. Jung, 1993, s. 199 – 201  
18 Hark, 1997, s. 22 – 29 
19 Hark, 1997, s. 130 – 133  
20 Hark, 1997, s. 130 – 133 
21 Hark, 1997, s. 130 – 133 
22 Hark, 1997, s. 130 – 133 
23 Hark, 1997, s. 130 – 133 
24 Hark, 1997, s. 222 – 223  
25 Hark, 1997, s. 105 – 108 
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Utöver de begrepp som relateras till Jungs analytiska psykologi i uppsatsen kommer jag även 

att använda mig utav begrepp som förekommer inom ockultismens utövande vilka jag nu 

kommer att definiera för läsaren. 

 

Medium ska i detta fall ses som en person som anser sig kunna kanalisera budskap till och 

från avlidna personer samt anser sig ha förmåga att påverka avlidna personer i olika situatio-

ner.26 Att känna in, kan definieras som förmåga att känna av de avlidnas personlighet och 

vilja.27 Att rena, kan förklaras genom att mediet utför en ritual som mediet anser ska avlägsna 

negativ påverkan på levande människor av en avliden person. 

 

Andra sidan, ska i texten förstås vara den plats där avlidna personers själar ska antas vara 

enligt medierna men att dessa själar ibland fastnar i den värld där de en gång levt och att de då 

kan ses som andar som inte gått över till andra sidan.28 

 

Närvaro i texten kan förklaras som känslan av närvaro av en person som har avlidit, det vill 

säga en känsloupplevelse av en icke existerande person, uppenbarelser i texten ska läsas 

synonymt med definitionen av närvaro.29 

 

Jag har valt att avgränsa mig i fråga om applicering av Jungs teorier i analysen av det sam-

manställda materialet från undersökningen av TV4’s program Det Okända 2009.30 Jag har 

valt att enbart analysera materialet med utgångspunkt från komplexteorin samt teorin om 

animus och generella delar av analytisk psykologi då materialet inte ger utrymme för den 

nödvändiga information som krävs vid djupare analys. 

 

2.2 Metod 
 
Som utgångspunkt har jag valt att använda mig utav avsnitt 10 i TV4’s program Det Okända, 

2009, vilket jag sedermera analyserar med Jungs analytiska psykologi. Det tolkningsbaserade 

analysredskap som den analytiska psykologin är kan relateras till den hermeneutiska forsk-

ningsgrenen vilken utgår från att förstå företeelser genom att se till vad företeelserna har för 

                                                           
26 Johnson 1980 s. 118 – 119  
27 Johnson 1980 s. 118 – 119  
28 Browne 2001  
29 Johnson 1980 s. 98 – 100  
30 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
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betydelse för en viss utvald grupp eller individ, istället för att se till sanning ur orsak/verkan 

perspektivet.31 

 

Den hermeneutiska traditionen tillhör den kvalitativa forskningsmetodiken och passar därmed 

i denna uppsats då analysen av det kvalitativa arbetet i denna uppsats sker med hjälp av 

analytisk psykologi. 

 

3. Material 
 
Det primärmaterial jag har använt mig av för uppbyggnaden av denna uppsats är avsnitt 10 av 

TV4’s program Det Okända, 2009.32 Vidare har jag använt mig av sekundärlitteratur som 

utgår från Carl G. Jungs teorier. 

 

Det Okända 200933 är ett program på TV4 som inriktar sig på att försöka förklara det de 

menar är oförklarliga fenomen som sker hemma hos människor, med hjälp av medier.34 

Programledaren heter Caroline Giertz och hon arbetar tillsammans med två medier i avsnitt 10 

av Det Okända 200935, som heter Vendela Cederholm och Lena Ranehag.36 Avsnitt 10 av Det 

Okända 2009 handlar om Valborg Nordin och den problematik hon upplever i sitt hem vilket 

jag använder som grund i denna undersökning.37 

 

I programmet Det Okända avsnitt 10, 2009, har jag främst valt att använda mig utav den 

problematik som Nordin beskriver samt hennes bakgrund som framkommer under program-

mets gång. Jag har även valt att inrikta mig mot att lyfta fram den hjälp som medierna säger 

sig ge Nordin. 

 

Beskrivning av Nordins problematik sker parallellt under hela programmets gång av de 

medverkande i programmet, en koncentration av den upplevda problematiken går att finna i 

början av programmet.38 Likt Nordins problematik framkommer delar av hennes bakgrund 

                                                           
31 http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm#Vad%20är%20hermeneutik? (090609) 
32 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
33 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520)  
34 http://www.tv4.se/1.806392/2009/01/14/det_har_ar_det_okanda (090520)  
35 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
36 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
37 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
38 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090609) Tid 00.00 – 11.38  
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under hela programmets gång men koncentreras 29 minuter in i programmet.39 Mediernas 

arbete börjar vid 12 min och 20 sekunder in i programmet och fortgår sedan löpande under 

hela programmets gång.40 

 
4. Disposition 
 
Efter inledande del kommer uppsatsen vidare att innehålla fem delar under följande rubriker 

och underrubriker. 

 

Analys 

 

Undersökning av avsnitt 10 av TV4’s Det Okända, 2009 

 

Under denna rubrik kommer jag att ge en kortfattad sammanfattning av TV4’s program Det 

Okända 200941 med utgångspunkt från den problematik Valborg Nordin upplever samt 

mediernas arbete för att hjälpa Nordin att bli fri från den upplevda problematiken.42 

 

Analys av Valborg Nordin ur ett komplexteoretiskt perspektiv 

 

I detta avsnitt beskriver jag Carl G. Jungs komplexteori samt försöker att analysera Nordins43 

problematik ur detta perspektiv. 

 

Analys av Valborg Nordin ur animus perspektivet 

 

Här kommer jag att förklara vad animus är ur Carl G. Jungs teori samt försöka att analysera 

Nordins44 problematik med hjälp av animus perspektivet. 

 

                                                           
39 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090609) Tid 29.00 – 43.03  
40 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090609) Tid 12.20 – 43.03  
41 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
42 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
43 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
44 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
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Ockultism som en form av terapi ur ett jungianskt perspektiv 

 

I denna del undersöker jag möjligheten att se ockultism i media som en form av terapi och en 

väg till helande ur ett jungianskt perspektiv för den individuella människan. Jag kommer att se 

till vilka fördelar och nackdelar som ockultism i media har gällande de eventuella terapeutiska 

värdena. 

 

Sammanfattning 

 

Under denna rubrik kommer jag att sammanfatta den undersökning jag har genomfört av 

TV4’s program Det Okända45 samt svara på de frågeställningar jag har ställt upp för uppsat-

sen genom att redogöra för de svar jag kommit fram till under min analys av undersökningen. 

 

5. Analys 
 
5.1 Undersökning av avsnitt 10 av TV4’s Det Okända, 2009 
 
Valborg Nordin från Örnsköldsvik är i sextioårsåldern och var fram till år 1984 gift.46 Man-

nen avled några år efter skilsmässan och vid detta tillfälle flyttade Nordin till en ny lägen-

het.47 Nordin har två döttrar med sin nu bortgånge före detta make, en av döttrarna heter 

Anna-Carin Nordin och medverkar i programmet.48 

                                                          

 

Programmet inleds med att man kortfattat beskriver vem Valborg Nordin är samt den proble-

matik hon upplever.49 Nordin berättar att hon känner närvaro av en man som är avliden och 

refererar till honom som ”det här” och ”mannen” samt ”spöket”.50 Hon upplever nu en 

starkare närvaro sedan fyra månader.51 Mannen som Nordin upplever en närvaro av upplever 

hon även förfölja henne utanför lägenheten.52 

 

 
45 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
46 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
47 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
48 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
49 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
50 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
51 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
52 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
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Nordin säger att hon upplever mannen främst nattetid och att uppenbarelserna av mannen 

började i sovrummet.53 Hon berättar om första gången hon kände närvaro och att hon vaknade 

mitt i natten av att hennes stortå blev klämd.54 Senare har hon upplevt att hon blivit klöst och 

klämd på under natten, hon säger att hon till och med börjat blöda.55 

 

Dottern, Anna-Carin Nordin, berättar att hon och hennes syster upplever att deras mor inte 

inbillar sig händelserna då hon även upplever mannen i vaket tillstånd.56 Anna-Carin Nordin 

som tycker att det är hjärtskärande och svårt att se sin mor må dåligt har tidigare hjälp till att 

förmedla två medium hem till sin mor.57 Dessa medium kunde inte få uppenbarelserna av 

mannen att försvinna och Anna-Carin Nordin hänvisar till att medierna har sagt att mannen 

som uppenbarar sig inte litar på människor och att han därför inte heller litade på mediernas 

hjälp att gå över till vad de kallar andra sidan.58 

 

Nordin berättar vidare att hon inte ser mannen utan att hon känner av hans närvaro och att hon 

känner att han rör vid henne.59 Hon beskriver ändå ett tillfälle då hon ska ha sett mannen som 

hon upplever och då i form av ett blått ljus.60 Nordin som främst känner av mannens närvaro 

nattetid i sovrummet har numer slutat att sova i sitt sovrum och sover därför på sin soffa i 

vardagsrummet.61 Nordin upplever att det är starkast närvaro i sovrummet och vill därför inte 

gå in i sovrummet, inte ens under dagtid.62 

 

Efter att Nordin har börjat sova i soffan upplever hon även en närvaro av mannen där under 

natten.63 Hon berättar hur han berör henne och drar i henne när hon sover och berättar vidare 

att hon upplever närvaron som obehaglig och säger att hon inte skulle vilja känna en person 

som denna man.64 

 

                                                           
53 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
54 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
55 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
56 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
57 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
58 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
59 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
60 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
61 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
62 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
63 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
64 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
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Nordin har försökt att bli av med mannens närvaro genom att ha tända ljus och lägga en bibel 

vid sig om natten vilket inte har hjälpt.65 Nordin har därför sökt hjälp av Det Okända och 

hoppas att deras medium ska kunna hjälpa henne.66 

 

Det Okändas medium Vendela Cederholm kommer hem till Valborg Nordin och försöker 

känna in vad som föregår i lägenheten.67 Hon finner inget och renar därför lägenheten genom 

en ritual där de medverkande sitter i en ring och håller varandras händer.68 Dagen efter 

Cederholms besök återvänder programledaren och Cederholm till Nordin och det visar sig då 

att Nordin sovit en hel natt i sitt sovrum för första gången på fyra månader.69 

 

Efter ett par dagar får programledaren och mediet återvända till Valborg Nordin då Nordin 

återigen börjat uppleva en närvaro av mannen.70 Vid detta tillfälle följer ytterligare ett medi-

um med för att hjälpa till att försöka få reda på vad det är som Nordin upplever.71 Det nya 

mediet som heter Lena Ranehag börjar omgående uppleva en negativ närvaro av en man i 

lägenheten.72 Ranehag berättar hur den avlidna mannen ser ut och hur hans personlighet 

manifesterar sig som negativ och i behov av känslomässig kontroll över Nordin.73 

 

Mediet Ranehag berättar att hon upplever att den avlidna mannen har haft en nära relation till 

Nordin och att det har förkommit en konflikt mellan henne och mannen som inte blev löst 

innan mannens bortgång.74 Ranehag frågar Nordin om hon kan förstå detta och Nordin svarar 

ja och att detta är svårt.75 Vidare berättar Ranehag att hon upplever att Nordin har börjat prata 

om denna konflikt under det senaste året och att det föranlett att mannen visar sig för Nordin 

då han vill att hon inte ska rota i historien.76 

 

Nordin berättar om att hennes före detta make som nu är avliden var mycket svartsjuk och att 

hon levde i ett destruktivt förhållande med denna man.77 Nordin berättar att hon lämnade 

                                                           
65 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
66 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
67 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
68 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
69 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
70 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
71 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
72 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
73 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
74 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
75 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
76 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
77 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
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mannen då hon inte längre stod ut i förhållandet och att hon under det senaste året börjat 

diskutera det som hände i förhållandet, med sina döttrar.78 

 

Medierna Ranehag och Cederholm understödjer Nordins berättelse med att det är hennes före 

detta make som nu uppenbarar sig för henne och de påpekar att hon måste släppa det som har 

hänt för att anden ska låta henne vara i fred.79 Mot slutet berättar Ranehag att hon har fått bort 

anden och att han lovar att inte störa Nordin mer om hon lovar att släppa det som hände i 

förhållande med den före detta maken.80 Nordin är uppenbart lättad av situationen och när 

programledaren återvänder till Valborg Nordin efter ett par månader så säger Nordin att 

hennes situation är mycket bättre och att hon inte längre störs av mannens närvaro.81 

 
5.2 Analys av Valborg Nordin ur ett komplexteoretiskt per-
spektiv 
 
Ur ett jungianskt perspektiv kan vi förklara att Nordins destruktiva förhållande med sin nu 

avlidna före detta make kan ha föranlett komplex i hennes omedvetna. Det framkommer i 

programmet82 att Nordin det senaste året har börjat tala med sina döttrar om det negativa i 

förhållandet till hennes före detta make vilket gör att hon till viss del har börjat medvetande-

göra eventuella komplex härstammande från förhållandet. 

 

Nordin som nu börjat medvetandegörandet av dessa eventuella komplex kan ha utvecklat ett 

besatthetstillstånd där hon upplever yttrandet av komplexens påverkan som mystiska gestalter 

i form av andar. Att detta skulle vara fallet kan understödjas med att Nordin har upplevt ett 

eskalerande av andenärvaro de senaste fyra månaderna, vilket även är den del av tiden som 

hon diskuterat problematiken hon haft med sin före detta man.83 

 

                                                           
78 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
79 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
80 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
81 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
82 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
83 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
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5.3 Analys av Valborg Nordin ur animus perspektivet 
 
Vi kan förklara Nordins animus vara grundad av hennes tidiga manliga relationer, såsom 

relationen till hennes far men då inte detta kan beläggas i programmet84 får det ses som ett 

antagande. Nordin har senare i livet projicerat sin animus på hennes nu avlidne före detta 

make vilket understöds i teorin då animus projiceras vid förälskelse. 

 

I programmet85 berättar Nordin om hennes före detta makes personlighet som kantats av 

svartsjuka och känslomässig kontrollerande av omgivningen. Nordins animus skulle därmed 

kunna beläggas att inneha dessa kvaliteter vilket skulle kunna förklara det symboliska materi-

alet som hon producerar då hon upplever närvaron av en man. Jung talar även om animus som 

en arketyp med andliga och negativa kvaliteter vilket stödjer antagandet av att Nordins 

animus manifesterar sig likt en ande med onda avsikter.86 

 

Situationen som Nordin upplever skulle därmed kunna förklaras med att hennes animus 

manifesterar sig efter hennes före detta makes bortgång genom den andliga närvaron av en 

bortgången man. Nordin producerar ur detta perspektiv sett ett symboliskt material i form av 

upplevelse och drömmar av en ande som manifesterar hennes animus och då även hennes 

komplex som är kopplade till det destruktiva förhållande hon hade med sin före detta man. 

 

Nordin som upplever närvaron upplever därmed sitt producerade symbolmaterial men hon 

upplever inte medvetet de orsaker som föranleder det symboliska materialet. Vilket leder till 

att Nordin försöker motarbeta det symbolmaterial hon producerar genom att vända sig till sin 

andliga sida där symbolmaterialet skapas. 

 

Ur ovanstående perspektiv kan således Nordins upplevelse av negativ andlig närvaro i sitt 

hem förklaras genom hennes eventuella komplex i samband med en eventuell störning i 

animus som yttrar sig i ett besatthetstillstånd. Nordin använder sig av kända symboler för att 

försöka motarbeta sitt symbolmaterial som exempelvis bibeln och tända ljus.87 Nordin vänder 

                                                           
84 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
85 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
86 Carl G. Jung, 1995, s. 189 – 193  
87 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
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sig även till två medier innan hon vänder sig till Det Okända88 för att motarbeta yttrandet av 

de eventuella komplexen samt störning av animus. 

 
5.4 Ockultism som en form av terapi ur ett jungianskt per-
spektiv 
 
I fallet Valborg Nordin som framkommer i avsnitt 10 av TV4’s program Det Okända89 kan vi 

ur ett jungianskt perspektiv förklara Nordins problematik genom komplex påverkan och 

störning i animus. Den problematik som Nordin upplever kan därmed ses som ett eventuellt 

besatthetstillstånd ur en jungiansk synvinkel. 

 

I jungiansk analytisk psykoterapi är aspekter som komplex och animus viktiga delar men för 

att en djupare förståelse av analysanden ska kunna ske bör man även ta in andra aspekter av 

det mänskliga psyket som inte framkommer i fallet med Nordin.90 

 

Nordin upplever detta eventuella besatthetstillstånd som något mycket negativt vilket hindrar 

henne i vardagen och påverkar hennes sömn.91 För att själv kunna få bot på det hon upplever 

som negativ andlig närvaro använder hon sig av vad hon ser som skyddssymboler, exempelvis 

bibeln.92 När inte Nordins skyddssymboler hjälper mot det hon upplever som andlig närvaro 

får hon hjälp av sin dotter att kontakta två medium som inte heller kan hjälpa Nordin att få 

bort den negativa närvaron.93 

 

Vidare kontaktar Nordin Det Okända94 som är ett program på TV4 där man säger sig utreda 

mystiska omständigheter som sker hemma hos personer med hjälp av medium.95 Nordin får 

sin problematik med upplevelsen av negativ närvaron av en ande konfirmerad av medierna i 

Det Okända som sedermera även påstår sig fått bort anden från Nordins hem under förutsätt-

ning att Nordin inte rotar i sitt förflutna.96 

 

                                                           
88 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
89 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
90 Fordham, 1990,  
91 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
92 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
93 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
94 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
95 http://www.tv4.se/1.806392/2009/01/14/det_har_ar_det_okanda (090520)  
96 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
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När Nordin får sin problematik konfirmerad av det första mediet Cederholm så släpper 

manifestationen av andenärvaron men Nordin återfaller i manifestationen ett par dagar senare 

varpå ytterligare ett medium konfirmerar Nordins upplevelser.97 När det andra mediet Rane-

hag konfirmerar Nordins upplevelser framkommer det att Nordins tidigare levt i ett destruk-

tivt förhållande som hon under det senaste året har börjat bearbeta genom att diskutera pro-

blematiken med sina döttrar.98 Mediet Ranehag påstår att hon fått bort anden förutsatt att 

Nordin släpper det som hänt i förhållandet till hennes före detta make varpå Nordin inte 

längre upplever den negativa närvaron.99 

 

Ur ett jungianskt perspektiv kan vi nu se att Nordin har fått hjälp av medierna att medvetan-

degöra komplex från sitt destruktiva förhållande samt att medierna har upplyst Nordin med att 

andenärvaron beror på hennes före detta makes själsliga närvaro vilket ur ett jungianskt 

perspektiv kan ses som att medierna har hjälpt Nordin att koppla samman hennes symboliska 

material som härstammar från komplexen och som yttrar sig som en ande genom ett eventu-

ellt besatthetstillstånd. När Nordins komplex nu blivit medvetandegjorda och sammankopp-

lingen mellan komplexens innehåll och manifestation till Nordins medvetande jag blivit gjort 

kan hon bli fri från besatthetstillståndet och återgå i en sund individuationsprocess. 

 

Ur ett jungianskt perspektiv kan vi därför förstå att andlighet i media kan ha vissa terapeutiska 

funktioner för den individuella människan. Det som kan förefalla som negativt är att medierna 

upprepade gånger påpekar vikten av att Nordin inte får rota i sin historia eftersom anden då 

återigen kommer att visa sig, enligt min mening är det viktigt att ur ett jungianskt perspektiv 

låta personen få bearbeta komplexen efter att komplexen har medvetandegjorts eftersom det 

annars är lätt hänt att komplexen återigen återgår i det omedvetna vilket inte gynnar personens 

välmående ur ett längre perspektiv. Ur den synvinkeln kan vi därför belägga att medias roll 

som terapeut i detta fall enbart fungerar som en början till en terapeutisk handling men som i 

längden inte kommer att vara tillfredställande för Nordin. 

 

                                                           
97 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
98 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520) 
99 Det Okända TV4 avsnitt 10 2009 http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=9045 (090520)  
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6. Sammanfattning 
 
Programmet Det Okända på TV4 är ett program vari man utger sig för att hjälpa människor 

att bli fria från oförklarliga fenomen i hemmet, så kallade ockulta fenomen, med hjälp av 

medier. I avsnitt 10 av Det Okända får vi följa fallet med Valborg Nordin. 

 

Nordin är en ensamstående kvinna i sextioårsåldern. År 1984 skiljde sig Nordin från sin 

dåvarande make som hon har två döttrar med. I programmet framkommer det att Nordin 

separerade på grund av att förhållandet med maken var destruktivt och att maken var både 

svartsjuk och känslomässigt kontrollerande. Nordins före detta make avled några år efter 

skilsmässan varpå hon flyttade till en ny lägenhet. 

 

Sedan fyra månader säger sig Nordin ha upplevt en negativ närvaro av en ande som hon bland 

annat refererar till som ”mannen” och ”spöket”. Närvaron av anden säger Nordin manifesterar 

sig främst på natten vilket har resulterat i att hon inte längre kan sova i sitt sovrum. Hon 

beskriver att anden tar på henne, klöser och drar i henne och att hon även börjat blöda som 

följd av manifestationerna. Nordin beskriver mannen som icke synlig men att hon vid ett 

tillfälle har upplevt att mannen har visat sig för henne och då i form av ett blått ljus. 

 

Då Nordin inte längre kan sova i sitt sovrum sover hon på sin soffa i vardagsrummet där hon 

först inte upplevde någon manifestation men att manifestationerna av anden numer sker även 

där vilket resulterar i att Nordin får sin nattsömn störd. Vidare berättar Nordin att hon upple-

ver närvaron av anden som obehaglig och att hon inte skulle vilja känna en man som denna 

ande manifesterar sig som. 

 

Nordins ena dotter, Anna-Carin Nordin, medverkar i programmet och beskriver att hon 

upplever sin mors situation som hjärtskärande. Anna-Carin Nordin berättar även att hon 

upplever sin mors upplevelser av andenärvaro vara sann, grundat på att hon säger att hennes 

mor även upplever anden i vaket tillstånd. 

 

För att bli av med den upplevda andenärvaron har Nordin använt sig av för henne kända 

skyddssymboler som exempelvis bibeln och ljus. Nordin har även med hjälp av sina döttrar 

tagit hem två medier som försökt att hjälpa henne att bli fri från närvaron men inte lyckats 
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vilket Anna-Carin Nordin förklarar med att medierna ska ha sagt att anden inte litar på andra 

människor och därmed inte velat gå över till vad de kallar andra sidan. 

 

Efter de olika försöken med att bli av med andenärvaron kontaktar Nordin TV4’s program 

Det Okända i hopp om att få hjälp av programmets medier. Mediet Vendela Cederholm 

arbetar för TV4’s Det Okända och försöker i programmet att komma i kontakt med den ande 

som Nordin upplever en närvaro av men lyckas inte utan renar istället Nordins lägenhet 

genom en renings ritual. Nordin som upplever sig bli tillfälligt hjälp kan nu sova sin första 

hela natt på fyra månader i sitt sovrum. 

 

Efter ett par dagar får TV4’s program Det Okända återvända hem till Nordin då hon återigen 

har börjat uppleva närvaro av anden. Vid detta tillfälle är förutom mediet Cederholm även 

mediet Lena Ranehag medverkande. Ranehag säger att hon omgående upplever en negativ 

andenärvaro i Nordins lägenhet och beskriver anden som en man i behov av känslomässig 

kontroll över Nordin och även som svartsjuk. Vidare berättar Ranehag att när mannen var i 

livet så hade han en nära relation med Nordin vilket Nordin sedermera konfirmerar. Mediet 

Ranehag säger att hon upplever att det har varit en konflikt mellan den avlidna mannen och 

Nordin som inte blev löst innan mannens bortgång vilket Nordin vidare erkänner är fallet. 

Ranehag säger även att hon upplever att Nordin har börjat prata om det destruktiva förhållan-

det det senaste året vilket Nordin säger att hon har. 

 

Medierna Ranehag och Cederholm understödjer Nordins berättelse med att det är hennes före 

detta make som nu uppenbarar sig för Nordin genom andenärvaro. De båda medierna påpekar 

att Nordin måste släppa det som har hänt för att mannen ska låta henne vara i fred och mot 

slutet av programmet berättar mediet Ranehag att hon har fått bort mannen och att han lovar 

att inte störa Nordin mer om hon lovar att släppa det som hände i deras förhållande. Nordin är 

uppenbart lättad av situationen och när programledaren återvänder till Nordin efter ett par 

månader så säger Nordin att hennes situation är mycket bättre och att hon inte längre störs av 

andenärvaro. 

 

Carl G. Jung använder sig av olika teorier som uppbyggnad av jungiansk analytisk psykotera-

pi och jag har försökt att förklara Valborg Nordins fall ur två av dessa teorier vilka är kom-

plexteori samt animus perspektivet. Komplex enligt Jung uppkommer genom trauma och kan 

beskrivas vara en autonom känslo- rest i personens omedvetna som påverkar personens 
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individuationsprocess negativt. Vid en rubbning mellan jaget och det medvetna i relation till 

komplexens innehåll kan ett besatthetstillstånd uppträda vilket manifesterar sig genom att 

personen upplever mytiska gestalter i form av exempelvis andar och demoner. För att bli fri 

från komplexen och därmed fri från besatthetstillståndet krävs att man medvetandegör kom-

plexen samtidigt som man omstrukturerar tidigare psykiskt mönster med hjälp av terapi. Vid 

en lyckad terapi kan således personen återgå till en positiv individuationsprocess och därmed 

finna en inre balans. 

 

I fallet med Nordin kan vi ur ett jungianskt perspektiv se att Nordins destruktiva förhållande 

med sin före detta make kan ha föranlett komplex hos henne. I programmet framkommer att 

Nordin börjat tala om sitt före detta destruktiva förhållande vilket ur jungiansk synvinkel kan 

ses som en början till ett medvetandegörande av komplexen. I processen med medvetandegö-

randet av komplexen kan vi då se att Nordin eventuellt har utvecklat ett besatthetstillstånd då 

hon inte kopplar samman det medvetna jaget och innehållet i komplexen. Komplexpåverkan 

yttrar sig därmed som ett besatthetstillstånd vari man kan förklara att Nordin upplever närvaro 

av en ande. 

 

Animus enligt Jung kan beskrivas som idealbilden av mannen i kvinnans omedvetna som 

uppkommer i barndomen genom de första relationerna till det motsatta könet, vanligtvis 

fadern. När animus projiceras på det motsatta könet uppstår förälskelse och därmed kan ett 

kärleksförhållande inledas, även om animus projektionen tillsist suddas ut. Animus kan även 

yttra sig som en inre länk till det andliga hos kvinnan och kan vid ett medvetandegörande 

resultera i att kvinnan frigörs från negativ animus påverkan såsom besatthetstillstånd. Jung 

beskriver även animus som en arketyp med andliga, negativa kvaliteter. 

 

Sett ur animus perspektivet kan Nordins problematik förklaras härstamma ur hennes egna 

animus då vi ser till det symbolmaterial hon producerar vid manifestationen av anden vilket ur 

ett jungianskt perspektiv kan ses vara grundat i uppkomsten av hennes animus likväl som ett 

uttryck för arketypen animus. 

 

Sammantaget kan vi ur ett jungianskt perspektiv förklara Nordins upplevelser av andenärvaro 

genom både bakomliggande komplexpåverkan och påverkan av animus och koppla samman 

dessa två aspekter vilka båda stödjer teorin om ett besatthetstillstånd. 
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Nordin upplever andenärvaron som negativ vilket är förståligt ur ett jungianskt perspektiv då 

hon inte medvetet upplever en koppling mellan komplexens innehåll och påverkan i relation 

till yttrandet av besatthetstillståndet och det symboliska material hon producerar därigenom. 

Sett från animus perspektivet kan då detta understödjas med hjälp av arketyp teorin om 

animus som andligt negativ påverkan samt påverkan genom en eventuell störning i animus. 

Nordin motarbetar sitt symbolmaterial skapat ur besatthetstillståndet med hjälp av för henne 

kända skyddssymboler som bibeln och ljus vilket ur ett jungianskt perspektiv kan förklaras 

genom att hon vänder sig till sin andliga sida vari symbolmaterialet skapas i ett enligt mig 

omedvetet försökt till att bota lika med lika. 

 

I jungiansk analytisk psykoterapi är aspekter som komplex och animus viktiga delar men för 

att en djupare förståelse av analysanden ska kunna ske och att en tillfredställande terapi ska 

kunna inträffa bör man även ta in andra aspekter av det mänskliga psyket som inte framkom-

mer i fallet med Nordin. Nordin vänder sig till medier i media vilka tycks hjälpa Nordin att bli 

fri från sin upplevelse av andenärvaro vari resultatet ur ett jungianskt perspektiv kan ses ur två 

delar. 

 

Vi kan med hjälp av ett jungianskt perspektiv förstå att medierna delvis via konfirmation av 

Nordins upplevelser och deras utsaga att upplevelserna är botade har hjälp Nordin att med-

vetandegöra sina eventuella komplex samt sammankopplat upplevelserna med komplexen 

vilket är ett första led i att kunna bli fri från komplexen och besatthetstillståndet och därmed 

återgå i en positiv individuationsprocess. Den andra delen vi kan se med hjälp av ett jungi-

anskt perspektiv är att medierna vid flera tillfällen talar om för Nordin att andenärvaron är 

borta på villkor av att hon inte längre får rota i sin historia och att anden kommer tillbaka om 

hon börjar rota i det förflutna. Ur ett jungianskt perspektiv har medierna först hjälpt Nordin att 

medvetandegöra komplexen samt kopplat samman komplex och upplevelser men säger att 

hon inte får bearbeta komplexen för att då kommer hon återigen att återfalla i ett besatthets-

tillstånd. Ur detta perspektiv faller de terapeutiska funktionerna som medierna utger enligt 

mig då komplexen i jungiansk analytisk psykoterapi bör bearbetas för att inte återfalla in i det 

omedvetna. 
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1. Inledning

Jag har alltid haft ett intresse för att förstå olika aspekter inom religion och andlighet, under senare år har jag även utvecklat ett intresse för att förstå så kallade ockulta fenomen. Denna uppsatts tar sin utgångspunkt i TV4’s program Det Okända, 2009.
 Valet av programmet Det Okända blev ett naturligt val för mig då jag tidigare följt programmet under några säsonger i syfte att ta del av det utbud av ockultism som finns i massmedia, för att bredda min kunskap inom ämnet ur det perspektiv som ges i media. Det Okända har en hög popularitet inom ockultism i massmedia och har under våren 2009 haft ca 8800
 tittare per program vilket kan liknas vid andra relaterade program, exempelvis Hemsökta hus
 på TV4 vilket ligger i samma nivå av tittarsiffror per program som Det Okända under år 2009.


Till denna uppsatts som ska försöka reda ut de terapeutiska funktioner som ockultismen i massmedia har för den individuella människan har jag valt att inrikta mig på avsnitt 10 av TV4’s Det Okända från år 2009.
 Avsnittet handlar om Valborg Nordin som söker svar på oförklarliga fenomen i sitt hem och därför tar hjälp av TV4’s medium för att få förklaring och hjälp med det hon upplever som negativa spökerier i sitt hem. I programmet framkommer även personliga förhållanden kring Nordin som jag senare kommer att använda mig utav i min analys.

De frågor som Nordin har till medierna om vem som spökar hemma hos henne, funderingar om det är någon som hon känt i livet samt negativa upplevelser av den upplevda närvaron är sådant som generellt framkommer hos medverkande personer i program som TV4’s Det Okända. Likt avsnittet med Nordin ges det generellt en lösning via medierna av de problem som sökarna upplever. I avsnitt 10 av Det Okända 2009 framkommer dessa frågor konkret likväl framkommer sökarens personliga bakgrund mycket tydligt vilket gör att detta avsnitt passar bra till analys av det slag som sker i denna uppsats.

Sett till populariteten av ockulta program i media och den inverkan som dessa program har i människors liv ser jag det vara av största vikt att i denna uppsats försöka ge ett vetenskapligt perspektiv på de terapeutiska funktioner som program av detta slag har för den individuella människan. Min utgångspunkt blir då att med hjälp av den analytiska psykologin och Carl G. Jungs teorier försöka analysera de upplevda fenomenen hos sökaren och den hjälp som medierna utger sig att ge till sökaren. Detta för att ur ett jungianskt perspektiv försöka förstå både positiva och negativa inverkningar som ockultismen har för den individuella människan i frågan om de terapeutiska funktionerna som framkommer i program som Det Okända.

Valet av den analytiska psykologin som teoretiskt redskap i denna uppsats samt Jungs teorier kommer från mitt intresse för Jung och hans teorier som uppkom under början av mina studier i religionsvetenskap. Efter att intresset väckts hos mig under mina studier i religionsvetenskap har jag fortsatt att studera jungiansk psykologi på Högskolan i Gävle. Min förhoppning är att med hjälp av dessa erkända teorier inom religionsvetenskap få möjlighet att i denna uppsats besvara frågan om de terapeutiska funktionerna som ockultism kan ha för den individuella människan som ett steg till ytterligare forskning i framtiden vilket kan belysa massmedias roll i människors liv.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utifrån den analytiska psykologin belysa vilka psykologiska funktioner och dysfunktioner televisionens ockultism kan få för den sökande individen.

1.3 Frågeställning

Följande fråga kommer jag att försöka besvara i uppsatsen genom att utgå från TV4’s program Det Okända, avsnitt 10, 2009.

Vilka terapeutiska syften kan den massmediala ockultismen få för den sökande individen utifrån ett jungianskt perspektiv?

2. Teori och metod


2.1 Teori

Carl G. Jungs analytiska psykologi tar sin form i motsatts förhållandet mellan det goda och det onda och all psykologisk framställning är nära sammankopplad med den individuella upplevelsen.
 Genom förståelsen av Jungs analytiska psykologi som ett fenomenologiskt arbetsredskap kan vi se att den analytiska psykologin är en deskriptiv undersökningsmetod av den individuella upplevelsen som så långt som möjligt bör ske utan förförståelse för innehållet i upplevelsen.


Jungs analytiska psykologi är vanligt förekommande i religionspsykologi som ett analytiskt redskap för att förstå de inre religiöst anknutna mänskliga upplevelserna ur ett psykologiskt perspektiv, vilket stödjer valet av teori i denna uppsats.


Jung har doktorerat i liknande ämnen som framkommer i denna uppsats vilka involverar ockultism, vilket ytterligare stödjer valet av teori för denna uppsats.
 De delar jag har valt att använda mig utav ur Jungs analytiska psykologi är delar som förklarar individens psykologiska struktur i relation till det innehåll som finns i upplevelserna hos individen. I denna uppsats använder jag därmed Jungs teorier vilket medför olika termer som kan förefalla oklara för den icke insatte läsaren. Därför kommer jag nu att definiera de termer jag ser nödvändiga för att läsaren ska kunna förstå texten.

Jaget enligt Jung kan förklaras vara en del av människans privata personlighet
 och kan även förklaras vara centrum för det medvetna i människan.
 Det omedvetna vilket Jung beskriver som en del i psykets anatomi är allt det som finns i människans psyke som inte är medvetet, t ex erfarenheter, vilket kan relateras till det personliga omedvetna.
 Det kollektiva omedvetna är exempelvis arketypiska bilder utan historisk anknytning som uppkommer i drömmar.
 Symbolisktmaterial produceras av människan i olika sammanhang som ett uttryck av det omedvetna t ex så produceras symboliska bilder i drömmar.


Animus kan beskrivas som idealbilden av mannen i kvinnans omedvetna och motsatt blir kvinnan i mannen anima.
 Animus uppkommer i barndomen genom de första relationerna till det motsatta könet, vanligtvis fadern.
 Senare i livet projiceras animus på det motsatta könet och på så vis uppstår förälskelse och därmed kan förhållande inledas, även om animus projektionen tillsist suddas ut.
 Animus kan även yttra sig som en inre länk till det andliga hos kvinnan och Jung menar att ett medvetandegörande av animus kan leda till att kvinnan frigörs från negativa aspekter av animus så som besatthetstillstånd.


Komplex kan uppkomma i en persons omedvetna genom att personen genomgår ett trauma.
 Komplexet som kan beskrivas likt en autonom känslo- rest av traumat påverkar personen negativt i sin psykiska individuationsprocess.
 En rubbning mellan jaget och medvetandet i förhållande till komplexets innehåll kan leda till att ett besatthetstillstånd uppkommer.
 Besatthetstillståndet kan manifestera sig för personen som mytiska gestalter i form av andar och demoner etcetera.
. Vid ett medvetandegörande av komplexen i samband med känslomässig bearbetning sker en omstrukturering av tidigare psykiska mönster vilket leder till att personen återfår den inre balansen och blir fri från komplexen och kan återgå i en positiv individuationsprocess.
 Symptom inom djuppsykologin kan förklaras vara ett uttryck för sjukdomstillstånd som härstammar från exempelvis komplex i det omedvetna.


Individuationsprocessen är en fortgående psykologisk förändringsprocess som utvecklar människan bland annat i självförverkligade syfte och i syfte att göra människan hel och som kan påverkas negativt under komplexpåverkan.


Utöver de begrepp som relateras till Jungs analytiska psykologi i uppsatsen kommer jag även att använda mig utav begrepp som förekommer inom ockultismens utövande vilka jag nu kommer att definiera för läsaren.

Medium ska i detta fall ses som en person som anser sig kunna kanalisera budskap till och från avlidna personer samt anser sig ha förmåga att påverka avlidna personer i olika situationer.
 Att känna in, kan definieras som förmåga att känna av de avlidnas personlighet och vilja.
 Att rena, kan förklaras genom att mediet utför en ritual som mediet anser ska avlägsna negativ påverkan på levande människor av en avliden person.


Andra sidan, ska i texten förstås vara den plats där avlidna personers själar ska antas vara enligt medierna men att dessa själar ibland fastnar i den värld där de en gång levt och att de då kan ses som andar som inte gått över till andra sidan.


Närvaro i texten kan förklaras som känslan av närvaro av en person som har avlidit, det vill säga en känsloupplevelse av en icke existerande person, uppenbarelser i texten ska läsas synonymt med definitionen av närvaro.


Jag har valt att avgränsa mig i fråga om applicering av Jungs teorier i analysen av det sammanställda materialet från undersökningen av TV4’s program Det Okända 2009.
 Jag har valt att enbart analysera materialet med utgångspunkt från komplexteorin samt teorin om animus och generella delar av analytisk psykologi då materialet inte ger utrymme för den nödvändiga information som krävs vid djupare analys.

2.2 Metod

Som utgångspunkt har jag valt att använda mig utav avsnitt 10 i TV4’s program Det Okända, 2009, vilket jag sedermera analyserar med Jungs analytiska psykologi. Det tolkningsbaserade analysredskap som den analytiska psykologin är kan relateras till den hermeneutiska forskningsgrenen vilken utgår från att förstå företeelser genom att se till vad företeelserna har för betydelse för en viss utvald grupp eller individ, istället för att se till sanning ur orsak/verkan perspektivet.


Den hermeneutiska traditionen tillhör den kvalitativa forskningsmetodiken och passar därmed i denna uppsats då analysen av det kvalitativa arbetet i denna uppsats sker med hjälp av analytisk psykologi.

3. Material

Det primärmaterial jag har använt mig av för uppbyggnaden av denna uppsats är avsnitt 10 av TV4’s program Det Okända, 2009.
 Vidare har jag använt mig av sekundärlitteratur som utgår från Carl G. Jungs teorier.

Det Okända 2009
 är ett program på TV4 som inriktar sig på att försöka förklara det de menar är oförklarliga fenomen som sker hemma hos människor, med hjälp av medier.
 Programledaren heter Caroline Giertz och hon arbetar tillsammans med två medier i avsnitt 10 av Det Okända 2009
, som heter Vendela Cederholm och Lena Ranehag.
 Avsnitt 10 av Det Okända 2009 handlar om Valborg Nordin och den problematik hon upplever i sitt hem vilket jag använder som grund i denna undersökning.


I programmet Det Okända avsnitt 10, 2009, har jag främst valt att använda mig utav den problematik som Nordin beskriver samt hennes bakgrund som framkommer under programmets gång. Jag har även valt att inrikta mig mot att lyfta fram den hjälp som medierna säger sig ge Nordin.

Beskrivning av Nordins problematik sker parallellt under hela programmets gång av de medverkande i programmet, en koncentration av den upplevda problematiken går att finna i början av programmet.
 Likt Nordins problematik framkommer delar av hennes bakgrund under hela programmets gång men koncentreras 29 minuter in i programmet.
 Mediernas arbete börjar vid 12 min och 20 sekunder in i programmet och fortgår sedan löpande under hela programmets gång.


4. Disposition

Efter inledande del kommer uppsatsen vidare att innehålla fem delar under följande rubriker och underrubriker.

Analys


Undersökning av avsnitt 10 av TV4’s Det Okända, 2009


Under denna rubrik kommer jag att ge en kortfattad sammanfattning av TV4’s program Det Okända 2009
 med utgångspunkt från den problematik Valborg Nordin upplever samt mediernas arbete för att hjälpa Nordin att bli fri från den upplevda problematiken.


Analys av Valborg Nordin ur ett komplexteoretiskt perspektiv


I detta avsnitt beskriver jag Carl G. Jungs komplexteori samt försöker att analysera Nordins
 problematik ur detta perspektiv.

Analys av Valborg Nordin ur animus perspektivet


Här kommer jag att förklara vad animus är ur Carl G. Jungs teori samt försöka att analysera Nordins
 problematik med hjälp av animus perspektivet.

Ockultism som en form av terapi ur ett jungianskt perspektiv

I denna del undersöker jag möjligheten att se ockultism i media som en form av terapi och en väg till helande ur ett jungianskt perspektiv för den individuella människan. Jag kommer att se till vilka fördelar och nackdelar som ockultism i media har gällande de eventuella terapeutiska värdena.

Sammanfattning

Under denna rubrik kommer jag att sammanfatta den undersökning jag har genomfört av TV4’s program Det Okända
 samt svara på de frågeställningar jag har ställt upp för uppsatsen genom att redogöra för de svar jag kommit fram till under min analys av undersökningen.

5. Analys

5.1 Undersökning av avsnitt 10 av TV4’s Det Okända, 2009

Valborg Nordin från Örnsköldsvik är i sextioårsåldern och var fram till år 1984 gift.
 Mannen avled några år efter skilsmässan och vid detta tillfälle flyttade Nordin till en ny lägenhet.
 Nordin har två döttrar med sin nu bortgånge före detta make, en av döttrarna heter Anna-Carin Nordin och medverkar i programmet.


Programmet inleds med att man kortfattat beskriver vem Valborg Nordin är samt den problematik hon upplever.
 Nordin berättar att hon känner närvaro av en man som är avliden och refererar till honom som ”det här” och ”mannen” samt ”spöket”.
 Hon upplever nu en starkare närvaro sedan fyra månader.
 Mannen som Nordin upplever en närvaro av upplever hon även förfölja henne utanför lägenheten.


Nordin säger att hon upplever mannen främst nattetid och att uppenbarelserna av mannen började i sovrummet.
 Hon berättar om första gången hon kände närvaro och att hon vaknade mitt i natten av att hennes stortå blev klämd.
 Senare har hon upplevt att hon blivit klöst och klämd på under natten, hon säger att hon till och med börjat blöda.


Dottern, Anna-Carin Nordin, berättar att hon och hennes syster upplever att deras mor inte inbillar sig händelserna då hon även upplever mannen i vaket tillstånd.
 Anna-Carin Nordin som tycker att det är hjärtskärande och svårt att se sin mor må dåligt har tidigare hjälp till att förmedla två medium hem till sin mor.
 Dessa medium kunde inte få uppenbarelserna av mannen att försvinna och Anna-Carin Nordin hänvisar till att medierna har sagt att mannen som uppenbarar sig inte litar på människor och att han därför inte heller litade på mediernas hjälp att gå över till vad de kallar andra sidan.


Nordin berättar vidare att hon inte ser mannen utan att hon känner av hans närvaro och att hon känner att han rör vid henne.
 Hon beskriver ändå ett tillfälle då hon ska ha sett mannen som hon upplever och då i form av ett blått ljus.
 Nordin som främst känner av mannens närvaro nattetid i sovrummet har numer slutat att sova i sitt sovrum och sover därför på sin soffa i vardagsrummet.
 Nordin upplever att det är starkast närvaro i sovrummet och vill därför inte gå in i sovrummet, inte ens under dagtid.


Efter att Nordin har börjat sova i soffan upplever hon även en närvaro av mannen där under natten.
 Hon berättar hur han berör henne och drar i henne när hon sover och berättar vidare att hon upplever närvaron som obehaglig och säger att hon inte skulle vilja känna en person som denna man.


Nordin har försökt att bli av med mannens närvaro genom att ha tända ljus och lägga en bibel vid sig om natten vilket inte har hjälpt.
 Nordin har därför sökt hjälp av Det Okända och hoppas att deras medium ska kunna hjälpa henne.


Det Okändas medium Vendela Cederholm kommer hem till Valborg Nordin och försöker känna in vad som föregår i lägenheten.
 Hon finner inget och renar därför lägenheten genom en ritual där de medverkande sitter i en ring och håller varandras händer.
 Dagen efter Cederholms besök återvänder programledaren och Cederholm till Nordin och det visar sig då att Nordin sovit en hel natt i sitt sovrum för första gången på fyra månader.


Efter ett par dagar får programledaren och mediet återvända till Valborg Nordin då Nordin återigen börjat uppleva en närvaro av mannen.
 Vid detta tillfälle följer ytterligare ett medium med för att hjälpa till att försöka få reda på vad det är som Nordin upplever.
 Det nya mediet som heter Lena Ranehag börjar omgående uppleva en negativ närvaro av en man i lägenheten.
 Ranehag berättar hur den avlidna mannen ser ut och hur hans personlighet manifesterar sig som negativ och i behov av känslomässig kontroll över Nordin.


Mediet Ranehag berättar att hon upplever att den avlidna mannen har haft en nära relation till Nordin och att det har förkommit en konflikt mellan henne och mannen som inte blev löst innan mannens bortgång.
 Ranehag frågar Nordin om hon kan förstå detta och Nordin svarar ja och att detta är svårt.
 Vidare berättar Ranehag att hon upplever att Nordin har börjat prata om denna konflikt under det senaste året och att det föranlett att mannen visar sig för Nordin då han vill att hon inte ska rota i historien.


Nordin berättar om att hennes före detta make som nu är avliden var mycket svartsjuk och att hon levde i ett destruktivt förhållande med denna man.
 Nordin berättar att hon lämnade mannen då hon inte längre stod ut i förhållandet och att hon under det senaste året börjat diskutera det som hände i förhållandet, med sina döttrar.


Medierna Ranehag och Cederholm understödjer Nordins berättelse med att det är hennes före detta make som nu uppenbarar sig för henne och de påpekar att hon måste släppa det som har hänt för att anden ska låta henne vara i fred.
 Mot slutet berättar Ranehag att hon har fått bort anden och att han lovar att inte störa Nordin mer om hon lovar att släppa det som hände i förhållande med den före detta maken.
 Nordin är uppenbart lättad av situationen och när programledaren återvänder till Valborg Nordin efter ett par månader så säger Nordin att hennes situation är mycket bättre och att hon inte längre störs av mannens närvaro.


5.2 Analys av Valborg Nordin ur ett komplexteoretiskt perspektiv

Ur ett jungianskt perspektiv kan vi förklara att Nordins destruktiva förhållande med sin nu avlidna före detta make kan ha föranlett komplex i hennes omedvetna. Det framkommer i programmet
 att Nordin det senaste året har börjat tala med sina döttrar om det negativa i förhållandet till hennes före detta make vilket gör att hon till viss del har börjat medvetandegöra eventuella komplex härstammande från förhållandet.

Nordin som nu börjat medvetandegörandet av dessa eventuella komplex kan ha utvecklat ett besatthetstillstånd där hon upplever yttrandet av komplexens påverkan som mystiska gestalter i form av andar. Att detta skulle vara fallet kan understödjas med att Nordin har upplevt ett eskalerande av andenärvaro de senaste fyra månaderna, vilket även är den del av tiden som hon diskuterat problematiken hon haft med sin före detta man.


5.3 Analys av Valborg Nordin ur animus perspektivet

Vi kan förklara Nordins animus vara grundad av hennes tidiga manliga relationer, såsom relationen till hennes far men då inte detta kan beläggas i programmet
 får det ses som ett antagande. Nordin har senare i livet projicerat sin animus på hennes nu avlidne före detta make vilket understöds i teorin då animus projiceras vid förälskelse.

I programmet
 berättar Nordin om hennes före detta makes personlighet som kantats av svartsjuka och känslomässig kontrollerande av omgivningen. Nordins animus skulle därmed kunna beläggas att inneha dessa kvaliteter vilket skulle kunna förklara det symboliska materialet som hon producerar då hon upplever närvaron av en man. Jung talar även om animus som en arketyp med andliga och negativa kvaliteter vilket stödjer antagandet av att Nordins animus manifesterar sig likt en ande med onda avsikter.


Situationen som Nordin upplever skulle därmed kunna förklaras med att hennes animus manifesterar sig efter hennes före detta makes bortgång genom den andliga närvaron av en bortgången man. Nordin producerar ur detta perspektiv sett ett symboliskt material i form av upplevelse och drömmar av en ande som manifesterar hennes animus och då även hennes komplex som är kopplade till det destruktiva förhållande hon hade med sin före detta man.


Nordin som upplever närvaron upplever därmed sitt producerade symbolmaterial men hon upplever inte medvetet de orsaker som föranleder det symboliska materialet. Vilket leder till att Nordin försöker motarbeta det symbolmaterial hon producerar genom att vända sig till sin andliga sida där symbolmaterialet skapas.

Ur ovanstående perspektiv kan således Nordins upplevelse av negativ andlig närvaro i sitt hem förklaras genom hennes eventuella komplex i samband med en eventuell störning i animus som yttrar sig i ett besatthetstillstånd. Nordin använder sig av kända symboler för att försöka motarbeta sitt symbolmaterial som exempelvis bibeln och tända ljus.
 Nordin vänder sig även till två medier innan hon vänder sig till Det Okända
 för att motarbeta yttrandet av de eventuella komplexen samt störning av animus.

5.4 Ockultism som en form av terapi ur ett jungianskt perspektiv

I fallet Valborg Nordin som framkommer i avsnitt 10 av TV4’s program Det Okända
 kan vi ur ett jungianskt perspektiv förklara Nordins problematik genom komplex påverkan och störning i animus. Den problematik som Nordin upplever kan därmed ses som ett eventuellt besatthetstillstånd ur en jungiansk synvinkel.

I jungiansk analytisk psykoterapi är aspekter som komplex och animus viktiga delar men för att en djupare förståelse av analysanden ska kunna ske bör man även ta in andra aspekter av det mänskliga psyket som inte framkommer i fallet med Nordin.


Nordin upplever detta eventuella besatthetstillstånd som något mycket negativt vilket hindrar henne i vardagen och påverkar hennes sömn.
 För att själv kunna få bot på det hon upplever som negativ andlig närvaro använder hon sig av vad hon ser som skyddssymboler, exempelvis bibeln.
 När inte Nordins skyddssymboler hjälper mot det hon upplever som andlig närvaro får hon hjälp av sin dotter att kontakta två medium som inte heller kan hjälpa Nordin att få bort den negativa närvaron.


Vidare kontaktar Nordin Det Okända
 som är ett program på TV4 där man säger sig utreda mystiska omständigheter som sker hemma hos personer med hjälp av medium.
 Nordin får sin problematik med upplevelsen av negativ närvaron av en ande konfirmerad av medierna i Det Okända som sedermera även påstår sig fått bort anden från Nordins hem under förutsättning att Nordin inte rotar i sitt förflutna.


När Nordin får sin problematik konfirmerad av det första mediet Cederholm så släpper manifestationen av andenärvaron men Nordin återfaller i manifestationen ett par dagar senare varpå ytterligare ett medium konfirmerar Nordins upplevelser.
 När det andra mediet Ranehag konfirmerar Nordins upplevelser framkommer det att Nordins tidigare levt i ett destruktivt förhållande som hon under det senaste året har börjat bearbeta genom att diskutera problematiken med sina döttrar.
 Mediet Ranehag påstår att hon fått bort anden förutsatt att Nordin släpper det som hänt i förhållandet till hennes före detta make varpå Nordin inte längre upplever den negativa närvaron.


Ur ett jungianskt perspektiv kan vi nu se att Nordin har fått hjälp av medierna att medvetandegöra komplex från sitt destruktiva förhållande samt att medierna har upplyst Nordin med att andenärvaron beror på hennes före detta makes själsliga närvaro vilket ur ett jungianskt perspektiv kan ses som att medierna har hjälpt Nordin att koppla samman hennes symboliska material som härstammar från komplexen och som yttrar sig som en ande genom ett eventuellt besatthetstillstånd. När Nordins komplex nu blivit medvetandegjorda och sammankopplingen mellan komplexens innehåll och manifestation till Nordins medvetande jag blivit gjort kan hon bli fri från besatthetstillståndet och återgå i en sund individuationsprocess.

Ur ett jungianskt perspektiv kan vi därför förstå att andlighet i media kan ha vissa terapeutiska funktioner för den individuella människan. Det som kan förefalla som negativt är att medierna upprepade gånger påpekar vikten av att Nordin inte får rota i sin historia eftersom anden då återigen kommer att visa sig, enligt min mening är det viktigt att ur ett jungianskt perspektiv låta personen få bearbeta komplexen efter att komplexen har medvetandegjorts eftersom det annars är lätt hänt att komplexen återigen återgår i det omedvetna vilket inte gynnar personens välmående ur ett längre perspektiv. Ur den synvinkeln kan vi därför belägga att medias roll som terapeut i detta fall enbart fungerar som en början till en terapeutisk handling men som i längden inte kommer att vara tillfredställande för Nordin.

6. Sammanfattning

Programmet Det Okända på TV4 är ett program vari man utger sig för att hjälpa människor att bli fria från oförklarliga fenomen i hemmet, så kallade ockulta fenomen, med hjälp av medier. I avsnitt 10 av Det Okända får vi följa fallet med Valborg Nordin.


Nordin är en ensamstående kvinna i sextioårsåldern. År 1984 skiljde sig Nordin från sin dåvarande make som hon har två döttrar med. I programmet framkommer det att Nordin separerade på grund av att förhållandet med maken var destruktivt och att maken var både svartsjuk och känslomässigt kontrollerande. Nordins före detta make avled några år efter skilsmässan varpå hon flyttade till en ny lägenhet.

Sedan fyra månader säger sig Nordin ha upplevt en negativ närvaro av en ande som hon bland annat refererar till som ”mannen” och ”spöket”. Närvaron av anden säger Nordin manifesterar sig främst på natten vilket har resulterat i att hon inte längre kan sova i sitt sovrum. Hon beskriver att anden tar på henne, klöser och drar i henne och att hon även börjat blöda som följd av manifestationerna. Nordin beskriver mannen som icke synlig men att hon vid ett tillfälle har upplevt att mannen har visat sig för henne och då i form av ett blått ljus.

Då Nordin inte längre kan sova i sitt sovrum sover hon på sin soffa i vardagsrummet där hon först inte upplevde någon manifestation men att manifestationerna av anden numer sker även där vilket resulterar i att Nordin får sin nattsömn störd. Vidare berättar Nordin att hon upplever närvaron av anden som obehaglig och att hon inte skulle vilja känna en man som denna ande manifesterar sig som.


Nordins ena dotter, Anna-Carin Nordin, medverkar i programmet och beskriver att hon upplever sin mors situation som hjärtskärande. Anna-Carin Nordin berättar även att hon upplever sin mors upplevelser av andenärvaro vara sann, grundat på att hon säger att hennes mor även upplever anden i vaket tillstånd.

För att bli av med den upplevda andenärvaron har Nordin använt sig av för henne kända skyddssymboler som exempelvis bibeln och ljus. Nordin har även med hjälp av sina döttrar tagit hem två medier som försökt att hjälpa henne att bli fri från närvaron men inte lyckats vilket Anna-Carin Nordin förklarar med att medierna ska ha sagt att anden inte litar på andra människor och därmed inte velat gå över till vad de kallar andra sidan.

Efter de olika försöken med att bli av med andenärvaron kontaktar Nordin TV4’s program Det Okända i hopp om att få hjälp av programmets medier. Mediet Vendela Cederholm arbetar för TV4’s Det Okända och försöker i programmet att komma i kontakt med den ande som Nordin upplever en närvaro av men lyckas inte utan renar istället Nordins lägenhet genom en renings ritual. Nordin som upplever sig bli tillfälligt hjälp kan nu sova sin första hela natt på fyra månader i sitt sovrum.

Efter ett par dagar får TV4’s program Det Okända återvända hem till Nordin då hon återigen har börjat uppleva närvaro av anden. Vid detta tillfälle är förutom mediet Cederholm även mediet Lena Ranehag medverkande. Ranehag säger att hon omgående upplever en negativ andenärvaro i Nordins lägenhet och beskriver anden som en man i behov av känslomässig kontroll över Nordin och även som svartsjuk. Vidare berättar Ranehag att när mannen var i livet så hade han en nära relation med Nordin vilket Nordin sedermera konfirmerar. Mediet Ranehag säger att hon upplever att det har varit en konflikt mellan den avlidna mannen och Nordin som inte blev löst innan mannens bortgång vilket Nordin vidare erkänner är fallet. Ranehag säger även att hon upplever att Nordin har börjat prata om det destruktiva förhållandet det senaste året vilket Nordin säger att hon har.

Medierna Ranehag och Cederholm understödjer Nordins berättelse med att det är hennes före detta make som nu uppenbarar sig för Nordin genom andenärvaro. De båda medierna påpekar att Nordin måste släppa det som har hänt för att mannen ska låta henne vara i fred och mot slutet av programmet berättar mediet Ranehag att hon har fått bort mannen och att han lovar att inte störa Nordin mer om hon lovar att släppa det som hände i deras förhållande. Nordin är uppenbart lättad av situationen och när programledaren återvänder till Nordin efter ett par månader så säger Nordin att hennes situation är mycket bättre och att hon inte längre störs av andenärvaro.


Carl G. Jung använder sig av olika teorier som uppbyggnad av jungiansk analytisk psykoterapi och jag har försökt att förklara Valborg Nordins fall ur två av dessa teorier vilka är komplexteori samt animus perspektivet. Komplex enligt Jung uppkommer genom trauma och kan beskrivas vara en autonom känslo- rest i personens omedvetna som påverkar personens individuationsprocess negativt. Vid en rubbning mellan jaget och det medvetna i relation till komplexens innehåll kan ett besatthetstillstånd uppträda vilket manifesterar sig genom att personen upplever mytiska gestalter i form av exempelvis andar och demoner. För att bli fri från komplexen och därmed fri från besatthetstillståndet krävs att man medvetandegör komplexen samtidigt som man omstrukturerar tidigare psykiskt mönster med hjälp av terapi. Vid en lyckad terapi kan således personen återgå till en positiv individuationsprocess och därmed finna en inre balans.

I fallet med Nordin kan vi ur ett jungianskt perspektiv se att Nordins destruktiva förhållande med sin före detta make kan ha föranlett komplex hos henne. I programmet framkommer att Nordin börjat tala om sitt före detta destruktiva förhållande vilket ur jungiansk synvinkel kan ses som en början till ett medvetandegörande av komplexen. I processen med medvetandegörandet av komplexen kan vi då se att Nordin eventuellt har utvecklat ett besatthetstillstånd då hon inte kopplar samman det medvetna jaget och innehållet i komplexen. Komplexpåverkan yttrar sig därmed som ett besatthetstillstånd vari man kan förklara att Nordin upplever närvaro av en ande.

Animus enligt Jung kan beskrivas som idealbilden av mannen i kvinnans omedvetna som uppkommer i barndomen genom de första relationerna till det motsatta könet, vanligtvis fadern. När animus projiceras på det motsatta könet uppstår förälskelse och därmed kan ett kärleksförhållande inledas, även om animus projektionen tillsist suddas ut. Animus kan även yttra sig som en inre länk till det andliga hos kvinnan och kan vid ett medvetandegörande resultera i att kvinnan frigörs från negativ animus påverkan såsom besatthetstillstånd. Jung beskriver även animus som en arketyp med andliga, negativa kvaliteter.

Sett ur animus perspektivet kan Nordins problematik förklaras härstamma ur hennes egna animus då vi ser till det symbolmaterial hon producerar vid manifestationen av anden vilket ur ett jungianskt perspektiv kan ses vara grundat i uppkomsten av hennes animus likväl som ett uttryck för arketypen animus.

Sammantaget kan vi ur ett jungianskt perspektiv förklara Nordins upplevelser av andenärvaro genom både bakomliggande komplexpåverkan och påverkan av animus och koppla samman dessa två aspekter vilka båda stödjer teorin om ett besatthetstillstånd.

Nordin upplever andenärvaron som negativ vilket är förståligt ur ett jungianskt perspektiv då hon inte medvetet upplever en koppling mellan komplexens innehåll och påverkan i relation till yttrandet av besatthetstillståndet och det symboliska material hon producerar därigenom. Sett från animus perspektivet kan då detta understödjas med hjälp av arketyp teorin om animus som andligt negativ påverkan samt påverkan genom en eventuell störning i animus. Nordin motarbetar sitt symbolmaterial skapat ur besatthetstillståndet med hjälp av för henne kända skyddssymboler som bibeln och ljus vilket ur ett jungianskt perspektiv kan förklaras genom att hon vänder sig till sin andliga sida vari symbolmaterialet skapas i ett enligt mig omedvetet försökt till att bota lika med lika.

I jungiansk analytisk psykoterapi är aspekter som komplex och animus viktiga delar men för att en djupare förståelse av analysanden ska kunna ske och att en tillfredställande terapi ska kunna inträffa bör man även ta in andra aspekter av det mänskliga psyket som inte framkommer i fallet med Nordin. Nordin vänder sig till medier i media vilka tycks hjälpa Nordin att bli fri från sin upplevelse av andenärvaro vari resultatet ur ett jungianskt perspektiv kan ses ur två delar.

Vi kan med hjälp av ett jungianskt perspektiv förstå att medierna delvis via konfirmation av Nordins upplevelser och deras utsaga att upplevelserna är botade har hjälp Nordin att medvetandegöra sina eventuella komplex samt sammankopplat upplevelserna med komplexen vilket är ett första led i att kunna bli fri från komplexen och besatthetstillståndet och därmed återgå i en positiv individuationsprocess. Den andra delen vi kan se med hjälp av ett jungianskt perspektiv är att medierna vid flera tillfällen talar om för Nordin att andenärvaron är borta på villkor av att hon inte längre får rota i sin historia och att anden kommer tillbaka om hon börjar rota i det förflutna. Ur ett jungianskt perspektiv har medierna först hjälpt Nordin att medvetandegöra komplexen samt kopplat samman komplex och upplevelser men säger att hon inte får bearbeta komplexen för att då kommer hon återigen att återfalla i ett besatthetstillstånd. Ur detta perspektiv faller de terapeutiska funktionerna som medierna utger enligt mig då komplexen i jungiansk analytisk psykoterapi bör bearbetas för att inte återfalla in i det omedvetna.
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