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Abstract 

In the beginning of 2021 the documentary “The selected children” was aired in one of the public Swedish 
television channels. In the film we follow the filmmaker as he returns to his elementary school that he 
left almost three decades ago. His memories where positive but the film depicts abuse with a focus on 
the leadership and a rope swing . The ensuing media debate was influenced by the fact that the school 
was, and still are, a waldorf school (Steiner school) and the cult concept was frequently used. This 
bachelor thesis aimed to find the underlying reasons for the media usage of the cult concept in this 
context and further how and why a description of a school in the past became a novelty in the present. 
The perspective is religion sociology and medialization. The purpose is to understand how and why the 
cult concept is used in nationwide written news media, narrowed down to 11 articles published in 
Aftonbladet, Dagens ETC, DN, Expressen, GP, SvD och SVT nyheter during May and June 2021. I 
used a qualitative content analysis method combined with an abductive reasoning. The theory used was 
in the field of cults, NRM and medialization with an emphasis on media logic also described as media 
modus operandi. The result shows that the cult concept is used to describe and frame the extreme 
characteristics of the school. There is a connection between the school and other waldorf schools both 
in the description of the schools as cults related to abuse and abnormality but the main reason is the 
foundation in relation to the waldorf pedagogy and anthroposophy. The media uses a very narrow 
number of sources describing the school, waldorf schools and the anthroposophic movement. The 
descriptions are made in the present as if the film was depicting the present school as well. As such the 
sources alongside the framing language constructs the news value in line with the media logic. In 
conclusion I argue that the findings show that media uses the cult as a description aswell as a news story 
in line with the theory, describing how the news are storytellers as they have developed into the 
entertainment industry.  
 
 
 
Keywords: Mediatization, Media logic, News value, Framing, Cult, New religious movements (NRM) 
 
Nyckelord: Medialisering, Medielogik, Nyhetsvärde, Inramning, Sekt, Nya religiösa rörelser (NRR) 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Bakgrund 
 

Under våren 2021 visade SVT en dokumentär om en Waldorfskola i Järna, ”De utvalda barnen” 

(2021). I dokumentären återvänder filmaren, en f.d. elev till den skola som han har fina minnen 

från. Filmen kom att handla om olika missförhållanden med ett fokus på ledarskapet och en 

repgunga. I den efterföljande debatten återkom beskrivningen av skolan som en sekt. Som 

blivande gymnasielärare läste jag i Skolvärlden att Tommie Peterson (20210517), 

universitetslärare och doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet menade att ”Det 

är ärligt talat en travesti att en rörelse som stammar från denna typ av idéer fortfarande har 

en plats i Sverige anno 2021”. Föregående år hade min son tagit studenten med fina minnen 

som waldorfelev och därmed var Waldorfskolan ett avslutat kapitel för mig. Debatten som 

följde filmen drog mig tillbaka och jag ställde mig frågan hur de expressiva inlägg som följde 

filmen ska förstås. I filmen skildrar filmaren den skola som han lämnade för närmare tre 

decennier sedan medan den efterföljande mediedebatten i huvudsak fördes som om filmen var 

en nutidsskildring av skolan. En situation som skapade frågor om hur en sådan mediediskussion 

ska förstås?  

 

Eftersom ordet sekt enligt SAOL (2021) är kopplat till trossamfund eller religion var en annan 

fråga om användningen bottnade i föreställningar kopplade till tro eller religion. Ett 

webbinarium under temat religiösa friskolor, anordnat av Institutet för forskning om 

mångreligiositet och sekularitet (IMS 20210617), aktualiserade frågan när de vid diskussionen 

om skolan i dokumentären kallade den för en religiös friskola. Sektbegreppet användes inte. 

Istället användes begreppet nya religiösa rörelser (NRR). Menade de att skolan var 

konfessionell, eller användes NRR som ett alternativt begrepp till mediers användning av 

sektbegreppet? Samtidigt finns det mediala exempel på hur sekt används för andra områden 

som feminism (Altstadt 20180308) och kommunism (Utvik 2011). Är det ett tecken på att det 

skett en begreppsförflyttning med konsekvensen att sektbegreppet fått en betydelse som saknar 

religionskoppling? En begreppsförflyttning som gör det möjligt att använda sektbegreppet för 

att teckna en bild av så skilda fenomen som Waldorfskolor, feministrörelsen och kommunism 
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med ett syfte relaterat till medier och medielogiken snarare än fenomenet. Ämnet för denna 

uppsats är mediers användning av sektbegreppet och är vetenskapligt relevant eftersom den 

studerar bilden medier tecknar av de grupper som beskrivs med sektförtecken, de 

bakomliggande skälen till det och dess konsekvenser för medier och samhälle.  

1.1. Syfte och mål 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett religionssociologiskt perspektiv förstå hur 

sektbegreppet används och vilken roll begreppet spelar i mediedebatten om waldorfskolor efter 

dokumentären ”De utvalda barnen” (2021). Jag har undersökt ett urval av rikstäckande medier 

och hur de under en begränsad period använt sektbegreppet i relation till waldorfskolor och 

antroposofi. Målet med min uppsats är att skaffa mig en djupare förståelse för mediers 

användning av sektbegreppet och relaterade begrepp.  

1.2. Frågeställningar 

 

Mina frågeställningar är: 

• Hur kan språkanvändningen av sektbegreppet, och därtill närliggande begrepp, förstås 

utifrån medielogik och ett religionssociologiskt perspektiv vid rapporteringen om 

Solvikskolan, waldorfskolor och antroposofin i ett urval av artiklar i rikstäckande 

svenska tidningar?  

• Vilken roll spelar sektbegreppet, och därtill närliggande begrepp, i medielogiken vid 

rapporteringen om Solvikskolan, waldorfskolan och antroposofin i ett urval av artiklar 

i rikstäckande svenska tidningar? 

• Vilken roll har tidskontexten vid rapporteringen om Solvikskolan, waldorfskolor och 

antroposofin i ett urval av artiklar i rikstäckande svenska tidningar? 

1.3. Avgränsning 

 

Ett antal avgränsningar har gjorts för att begränsa uppsatsens omfång. Materialet består av 

svenska rikstäckande tidningar under två månader 2021. För att säkerställa en spridning över 
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det politiska spektrat och validera ämnesinnehållet begränsades urvalet till DN, SvD, GP, 

Sydsvenskan, Expressen, Aftonbladet, ETC och artiklar från SVT och waldorf kopplat till 

utbildning. Vidare har teorin avgränsats till teoretiska begrepp inom medielogiken, 

sektbegreppet och närliggande begrepp. Mina frågeställningar omfattar inte frågan om 

Solvikskolan eller antroposofin är en sekt. Ytterligare beskrivningar om avgränsningar och 

deras konsekvenser finns i Kapitel 2. 

1.4. Tidigare forskning 

 

Att studera medieanvändningen av begreppet sekter i medier innebär ett tvärvetenskapligt fält 

mellan medieforskning och religionssociologi. Litteratursökningen är gjord i Uppsala 

Universitetsbiblioteks mediedatabas. Sökorden som använts för studien är ”medialisering”, 

”medielogik”, ”sekter”, och ”NRR” samt dess engelska motsvarigheter. Sökningen resulterade 

i ett diversifierat resultat där ett urval av de artiklar som jag fann relevanta redovisas här.  

 

James T. Richardson, professor emeritus i sociologi, och Barend van Driel, fil.dr. i sociologi, 

(1997) redogör i sin artikel för en innehållsanalys av NRR i tryckta medier genomförd av 

forskare i Storbritannien och Australien. Resultatet visar på en mediebias i relation till vissa 

religiösa fenomen. Richardson och van Driel genomförde en egen studie av ett urval av 

journalister i USA som skrivit om NRR eller tillhörde ”Religion Newspaper Association”. 

Flertalet journalister var kritiska till forskarnas granskning och enkätundersökningens frågor 

om deras syn på NRR eller ”cults”. Richardsons och van Driel syfte med undersökningen var 

att få information om journalisternas syn på NRR, eventuell bias och i vilken mån det påverkar 

journalistiken. I resultatet fann de en historisk motvilja mot NRR, speciellt mot ledare inom 

rörelserna, och ett stort intresse av att konstruera och sprida information om dem. Forskarna 

menar att medier ska spegla händelser allsidigt och rättvist men fann att det inte görs vid 

rapportering om rörelser som anses vara NRR. I de fallen fungerar medier istället som 

moralentreprenörer som använder språket för att beskriva en bild av sekten som avvikande. I 

syfte att sälja tidningar med hjälp av sekthistorier och skapa en bild, som avspeglar deras egna 

negativa bild av NRR, använder journalisterna negativa uttryck som ”hjärntvätt”, 

”kontroversiella” och ”omtvistade”. Ofta användes ”anti cult” personer som källor. Trots 

exempel på negativa konsekvenser av rapporteringen har misstron mot NRR ökat hos 

journalisterna vilket påverkar journalistiken. Richardson och van Driel ställde sig frågan om 



 7 

det beror på den enskilda reportern, redaktionen eller ”skrået” och drar slutsatsen att det skadar 

både de grupper och personer som används och bilden av medier. 

 

För att beskriva ”the complex relationship between the media and new religions” tar Bernard 

Doherty (2014) fil.dr. i religionsvetenskap, sin utgångspunkt i Scientologin. Han menar att det 

sedan 1970-talet funnits ett ”cult war” och genomförde en analys av innehållet i två TV shower 

under 2007 till 2012 och deras interaktion med scientologerna. Doherty fann det problematiskt 

att scientologerna försöker styra budskap medan mediers jakt efter underhållningshistorier lett 

till en negativ inramning av berättelserna om NRR. En del av problemet är skapandet av den 

stereotypa bilden av gruppen. En annan är låg prioritet och bristande ämneskunskap hos 

journalisterna som leder till att mediers modus operandi för NRR blir annorlunda än för övriga 

fenomen. Exempelvis består källorna av före detta medlemmar samt självutnämnda 

sektexperter och anklagelser får stor uppmärksamhet medan eventuella frikännanden eller 

rättelser överses eller ignoreras. Doherty finner att mediers agerande följer en modell i fyra steg 

kallad Hadden and Cowans´s modell. Modellen skapar insikt i faktorer som skapar nyhetsvärde 

och uppmärksamhet hos målgruppen. Dohertys slutsats är att en förenklad logik leder till att 

mediers stereotypa narrativ av NRR formar allmänhetens bild av densamma.  

 

Stuart A. Wright (1997) professor i sociologi, utgick i sin metastudie från forskning om 

amerikansk medierapportering av NRR över de föregående årtiondena samt påståenden om att 

rapportering om NRR inte kan beskrivas som opartisk och rättvis. I studien fann Wright att 

forskning pekar på att medier skapar ett narrativ om NRR som skadliga samt att behandlingen 

av mindre kända religioner styrs av nyhetsvärdet. Därför skriver medier enbart om NRR 

avgränsat till konflikter och vid en närvaro av en galen ”cult” ledare. Redaktionerna har liten 

kunskap om religion, ändå intervjuas i princip inga oberoende källor och det finns en slagsida 

mot intervjuer av ”cult experter”. Wright fann att journalister finner NRR medlemmar 

avvikande och undviker direktkontakt, vilket resulterar i att medier skriver utifrån det allmänt 

kända. Wright drar slutsatserna att det finns en bias mot NRR hos medier, journalister måste 

utveckla sin ämneskunskap och undvika att bli en part i rapporteringen av fenomenet. 

 

I sin metastudie av historiskt material om NRR i Storbritannien tecknade professorn i sociologi, 

Eileen Barker (2001), en generell bild av det hon beskriver som ”new religions” eller ”cult 

scene” i Storbritannien under 1900-talet fram till 2000-talet. Hon beskriver en kontext under 

flera sekel med väletablerade protestantiska kyrkor med Church of England i centrum där 
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alternativa religioner med olika ursprung av olika skäl gjorde entré i början på 1900-talet. Trots 

att det finns forskning om NRR och att journalister skrivit facklitteratur, föredrar medier att 

rapportera historier om ”culten” och trots pågående diskriminering finns det inte någon 

betydande lagstiftning inom området. Medan NRR strävar efter en normaliserad bild av dem 

visar det omgivande samhället, som är präglat av mindre institutionaliserad andlighet, ett 

begränsat intresse av det. Människor har generellt sett både begränsad ämneskunskap men 

också en uppfattning om att det finns grupper vars trosuppfattningar är en fara, sammanfattat 

som ”cults are a bad thing”. Barker (2001) drar slutsatsen att otydligheten kring NRR´s 

trosuppfattning består. 

  

I Sverige genomfördes i slutet av 90-talet en utredning om barn i nyandliga rörelser, ”I God Tro 

- samhället och nyandligheten” (SOU 1998:113). Utredningen, som skulle ligga till grund för 

ett riksdagsbeslut, hade som uppdrag att bedöma i vilken mån människor som lämnar nyandliga 

rörelser har behov av samhällets stöd. I utredningen användes såväl kvantitativa som kvalitativa 

metoder för att ringa in fenomenet och utredarna kom fram till att det såväl internationellt som 

nationellt beskrivs under ett flertal olika benämningar som ”new religion”, ”new religious 

movements”, NRR1, ”cult”, och sekter som synonymer och konstaterar att fenomenet är 

komplext med stor begreppsförvirring. Forskning visar att en rörelse som uppfattar det 

omgivande samhället som fientligt kan isolera sig, eller bli isolerad, och i ett samhälle där 

vidskepelse frodas såg utredningen det som en riskfaktor. För att inte någon mot sin vilja ska 

hamna i en auktoritär odemokratisk rörelse såg utredarna därför både ett behov av dialog med 

det som tycks främmande och märkligt samt ökad kunskap om religiösa rörelser, religionsfrihet 

och demokrati. Utredningen föreslog därför inrättandet av en myndighet, KULT. 

 

Sammanfattningsvis gav forskningsöversikten insikter om såväl medier som om sekter. Jag 

finner att fenomen som anses vara NRR eller sekter kan förvänta sig en behandling i medier 

som avviker från mediers normala tillvägagångssätt. Trots att det saknas en generell bild eller 

definitioner av NRR, ”cult” eller sekt finns en negativ bild av gruppen och dess ledare 

(Richardson och van Driel 1997; Barker 2001; SOU 1998:113). Ett negativt narrativ som 

medier kommunicerar och på så sätt förflyttar till allmänheten (Doherty 2014; Wright 1997).  

                                                
1 I likhet med Bogdan (2019, s 497) använder jag genomgående begreppet nya religiösa rörelser, NRR, 
synonymt med de varianter av NRR begrepp som forskare använder i sina arbeten. På engelska använder jag 
dess motsvarighet NRM. 
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1.5. Material 

 

Med målet att sätta mina frågeställningar i ett historiskt perspektiv gjorde jag en artikelsökning 

som omfattade en tioårsperiod; mellan oktober 2011 till oktober 2021 av skriftlig rikstäckande 

nyhetsmedier. Jag använde mig av sökorden waldorf (avgränsat till utbildning), waldorfskolor 

i kombination med sekt och sekterism. Resultatet blev mer avgränsat än förväntat och 

resulterade i ett material med 11 artiklar publicerade under ca 2 månader år 2021, 

sammanställda i Tabell 1.5. Det var tydligt att medieintresset i rikstäckande medier var 

fokuserat till debatten efter dokumentären ”De utvalda barnen” (2021), vilket jag återkommer 

till i Kapitel 4.  

 

Tabell 1.5. Översiktlig beskrivning av uppsatsens materialet 

 
 

Kronologiskt börjar materialet med en intervju med filmaren följt av två artiklar av två f.d. 

elever, tillika reportrar, och deras minnen från en annan waldorfskola (Röstlund Jonsson 

20210506; Kyeyune Backström 20210514; Jerneck 20210519). Följande dag publiceras i 

Aftonbladet en debattartikel på kultursidan parallellt med en intervju med rektorn på en annan 

waldorfskola (Häglund 20210520; Westin 20210520). När samtliga avsnitt av 

dokumentärserien har sänts publicerar SVT en artikel och efter fem dagar publiceras ett 

debattinlägg av waldorffederationen i GP (Stjernkvist 20210521; Norberg & Edsberger 

20210526). I slutet av maj publiceras en intervju med skolchefen på Solvikskolan med en 

skriftlig kommentar av waldorffederationen och två dagar efter publiceras en intervju med 

sektexperten Rigmor Robert i kombination med en beskrivning av antroposofin, Steiner och 

waldorfpedagogiken (Stenquist 20210530; Ekroth 20210601). I slutet av juni publicerade SvD 

en längre artikel innehållande intervjuer med filmaren, forskaren, rektorn och styrelseledamöter 

i Antroposofiska sällskapet (Andersson 20210627). Det är den sista artikeln i mitt urval. I den 

nämns att Skolinspektionen under hösten ska granska samtliga waldorfskolor men det beslutet 

resulterade inte i några publiceringar i rikstäckande medier. 
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Kapitel 2 Teori 

Mina frågeställningar berör två teoriområden, medialisering och medielogik samt 

sektbegreppet och närliggande begrepp i en religionssociologisk kontext. Inom medialisering 

och medielogik refererar huvudparten av forskarna bakom teorierna till forskning av Stig 

Hjarvard (2013/2016), professor vid fakulteten för kommunikation vid Köpenhamns 

universitet, Knut Lundby (2014/2018) professor emeritus i mediestudier och Mia Lövheim 

(2015), professor i religionssociologi vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. 

Forskarna har såväl enskilt som tillsammans skrivit om medialisering och religion i ett 

sekulariserat samhälle och hur det förändrar såväl religionens som mediers roll. Centralt i min 

uppsats är sektbegreppet där teologen Ernest Troeltsch (1931/1912) ger insikter i begreppets 

ursprung medan exempelvis professorn i sociologi Roy Wallis (1973) beskriver sektens 

kännetecken. Henrik Bogdan (2019), professor i religionsvetenskap och Liselotte Frisk (1998), 

professor i religionsvetenskap samt Barker (2001/2008) kopplar samman sekt med NRR och 

beskriver dess karakteristika. Teorin kommer användas för att analysera det empiriska 

materialet.  

2.1. Presentation av teori om medialisering 

 

Lundby (2018, s 5f) hänvisar till forskning av Andreas Hepp (2013) professor i media, Hjarvard 

(2013), Lundby (2014) och deras beskrivning av medialisering som den process moderna 

samhällen har gått igenom som innebär att medier har fått en roll som förändrar mönstren av 

social interaktion och hur sociala institutioner fungerar och arbetar. Enligt Hjarvard (2013, s 

17f) avgränsas medialisering därmed till moderna industrialiserade samhällen och inom den 

kontexten definierar han medialisering till teori som beskriver ”den ökande vikt och de 

förändringar som media har på kultur och samhälle”. Forskning inom området kan därför både 

beskrivas ha ett historiskt perspektiv, hur medier har förändrat institutionerna samt vilka 

konsekvenser mediers massiva roll medför i moderna samhällen (Lundby 2018, s 5f). Det senare 

kommer vara fokus i detta teoriavsnitt. 
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Löst används konceptet medialisering för att beskriva mediers ökade inflytande i det moderna 

samhället medan det inom forskning används för att ringa in centrala aspekter i interaktionen 

mellan medier och samhället (Hjarvard 2013, s 16). Det centrala är kommunikation och hur 

relationen mellan sändare och mottagare genomgått avgörande förändringar (Hjarvard 2013, s 

11). När medier på en global kommersiell mediemarknad utöver rollen som kommunikatörer 

genom interaktionen med kulturen blir integrerade med kulturen leder det till att medierna blir 

den plats där interaktion sker (Hjarvard 2013, s 1; Couldry & Hepp 2017; Hjarvard 2013, s 9f). 

Medialiseringen leder därmed till att medier går från att vara ett medel till att vara en 

samhällsinstitution med sin egen rätt och logik, där det faktum att de förfogar över resurser som 

andra institutioner är beroende av leder till att andra institutioner måste anpassa sig till mediers 

logik (Hjarvard & Lundby 2018, s 53). Utifrån den kontexten är medialisering sättet att förstå 

processen genom vilken institutioner och samhället i växande utsträckning påverkas av medier 

och deras modus operandi också kallad medielogik (Hjarvard 2013, s 9f; Hjarvard, 2013 s 17). 

2.1.1. Presentation av teori om medielogik  

 

Hjarvard (2013, s 80ff) menar att en ramförståelse av medier och dess påverkan på religionen, 

ur ett sociologiskt perspektiv, uppnås genom en förståelse av mediers påverkan på religionen. 

Det är inte längre religionernas institutioner som styr bilden av religionen, istället styrs 

religionsfrågor genom mediers informationsförmedling via genrer som nyheter och 

dokumentärer. Ett utmärkande drag i en nordisk kontext är enligt Gordon Lynch (2011, s 205) 

professor i modern teologi, att den huvudsakliga mötespunkten mellan människor, 

religionssymboler och narrativ är medier som inte har ett konfessionellt fokus. När medier är 

förmedlare i en kontext där medier själv blivit en storyteller betonar Joshua Meyrowitz (1993) 

professor i kommunikation, vikten av att ställa frågor om vilka meddelanden som förmedlas; 

dess ämnen och innehåll. Frågorna ska belysa mediers metaforiska roll som förmedlare, språk 

och miljö (Hjarvard 2016, s 10). Som förmedlare har medier blivit en viktig källa till symboler 

och information om religion (Hjarvard 2013, s 81ff). Medier som språk innebär olika sätt för 

medier att formulera meddelande och medier som miljö beskriver miljön i vilken interaktion 

sker. Hjarvard och Lundby (2018, s 56f) fördjupar Meyrowitz beskrivning av mediers påverkan 

i deras beskrivning av vad som sker i de olika medierollerna där medier som förmedlare 

fungerar som kanalförstärkare som formar informationen genom dess kontroll över källor samt 

innehåll (Hjarvard 2013, s 81f). En konsekvens blir att religiösa frågor, för att få 
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uppmärksamhet i medier, anpassas till det Hjarvard (2013, s 87) kallar mediers modus operandi 

även kallad medielogik. Det innebär att medier i en normativt meningsskapande process går 

från informatörsrollen till att berätta historien om samhället och för fram ett problems 

definition, dess tolkning och gör en moralisk utvärdering. På så vis blir medier en maktfaktor 

med rollen som moralkompass och normsättare (Hjarvard & Lundby 2018, s 58; Hjarvard 2013, 

s 83-87). I samhällen med stor närvaro av medier innebär det att den medieskapade 

konstruktionen av samhället blir synonym med den sociala konstruktionen av samhället, vilket 

väl beskriver situationen i Skandinavien (Lundby 2018, s 6; Lundby 2018, s 300). 

Konsekvensen av mediers dominans och roll som tecknare av verkligheten har påverkat vår 

uppfattning om, och konstruktion av, verkligheten menar Hjarvard (2013, s 14) och stödjer sig 

på fynd av sociologen och filosofen, Baudrillard (1995). 

2.1.2. Presentation av teori om nyhetsvärdering och källans roll 

 

Hjarvard (2013, s 86) beskriver hur religiösa frågor under de senaste femtio åren har fått mer 

uppmärksamhet och återkommande befinner sig på central plats i nyhetsmedier. Urvalet av 

nyheten styrs av medierna och deras nyhetsvärdering (Lövheim et al 2015, s 148). 

Nyhetsmedier avgränsar sig inte till att rapportera fakta utan har också blivit en opinionsindustri 

där nyhetsmedier genom språket gör en inramning som formar dramaturgin, budskap och 

narrativ (Hjarvard 2013, s 87; Hjarvard 2016, s 10; Hjarvard & Lundby 2018, s 57). I sin 

forskning fann Lövheim et al (2015, s 145ff) att de ökade referenserna till religion i medierna 

beror på den ökade användningen av religiösa ord som metaforer och förstärkande 

beskrivningar av en händelse snarare än religionen.  

 

I mediespråket skapar religionsterminologin, med användningen av ord som ”predika” och 

”profetera”, en inramning som leder till att religionen i nyhetsmedier blir en del av 

underhållnings- och populärkulturen (Hjarvard 2013, s 82). Tillhörigheten till populärkulturen 

driver i sin tur kravet av ”entertaining stories” enligt Hjarvard (2013, s 87f). Han menar, med 

hänvisning till Timothy E. Cook (1998), professor i masskommunikation och politologi, att det 

ändrar journalismens roll i samhället och leder till att institutioner i interaktionen med medier 

måste leva upp till kravet på nyhetsvärde och rollen som källa, vilka är mediers två dominerande 

medielogiker.  
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Nyhetsvärdet är enligt Hjarvard (2013, s 88) centralt för nyhetsmediers arbete och avgörande 

för om något ska publiceras eller inte. Det innebär en värdering av informationens eller 

händelsers kompabilitet med nyhetsjournalismens värderingar om vad som är signifikant, 

aktuellt och betydelsefullt. Lövheim et al (2015, s 148) hänvisar till medieforskaren Håkan 

Hvitfelts (1985) fördjupade beskrivning av hur nyhetsvärdet avgörs av i vilken utsträckning 

händelsen är sensationell, negativ, kan beskrivas enkelt och utspelas som del av ett tema under 

en kort tid med kort avstånd till läsarna. För att förstå hur medier presenterar en händelse 

introducerar Lövheim et al (2015, s 148) begreppet representation som förklarar hur de ord och 

bilder som medier använder inte bara speglar verkligheten utan också är medvetna val. Vid 

sidan om bilderna och gestaltningarna per se står orden också för uppfattningar, egenskaper, 

känslor och fördomar som vi lärt oss att sammankoppla med ordet. Genom valet av ord och 

användningen av stereotyper som i varierande grad hänvisar till överenskomna eller invanda 

betydelser av ett ord formar medier en viss bild av det som är en komplex social verklighet. På 

så sätt relaterar det som är en nyhet till den tolkningsram, med innebörden av begreppet, som 

finns inarbetad hos individen. Den brittiske sociologen och medieforskaren Stuart Hall (1997, 

s 5) beskriver i sin modell hur representation genom upprepning över tid både fungerar som 

förstärkare av dominerande uppfattningar om vad som är normalt eller önskvärt i samhället och 

vad som uppfattas som konstigt och problematiskt, genom att avtäcka och kritisera oacceptabla 

normer och beteenden inom religionen (Hjarvard 2013, s 89). Sammantaget lyfter Axner (2015, 

s 23) medieforskaren Håkan Hvitfelts (1985) slutsats att nyhetsvärdet inte bara har att göra med 

nyhetshändelsen per se utan också hur den passar in i mediernas sätt att berätta, vilket förstärker 

stereotyper.  

 

Den andra dominerande medielogiken, vid sidan om nyhetsvärde, är källorna och deras roll i 

medielogiken (Hjarvard 2013, s 87f). Förutom att skapa nyheter genom nyhetsvärde måste 

organisationer och intressegrupper, för att få en röst i medier, uppfylla rollen som en nyhetskälla 

genom att uppträda som en relevant och trovärdig källa av information samt åsikter om 

fenomenet och händelsen. Det krävs också att källans information och åsikter ligger i linje med 

reporterns inramning av händelsen och fenomenet, exempelvis det goda vs det onda (Hjarvard 

2013, s 97). Resultatet är att religiösa källor måste anpassa sig till nyhetsmedierna. Det är 

centralt att använda källor i rapporteringen men det är lika centralt hur de framställs där källan 

genom att beskrivas som en trovärdig nyhetskälla både skapar och bär nyheten som centrala 

delar i medielogiken (Hjarvard 2013, s 87f; Hjarvard 2013, s 97). I och med att reportern är 
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beroende av källor för att kunna skriva reportaget kan reportern också vara mottaglig för den 

inramning av nyheten som erbjuds av källan. 

2.2. Presentation av teori om sektbegreppet och närliggande begrepp 

 

Enligt Axner (2015, s 27) kan man genom att hitta avgränsningar som så väl som möjligt fångar 

in fenomenet, få fram en bild av det fenomen som ska studeras utan att definiera eller förklara 

vad fenomenet ”är”. Frisk (1998 s 219ff) beskriver hur hon undviker sektbegreppet eftersom 

det inte finns någon allmänt accepterad definition; trots att det genom tiderna gjorts flera försök 

att klassificera religiösa organisationer som ”cult” eller sekter med hjälp av olika kriterier som 

anslutning, medlemskap och relationer till det omgivande samhället. Frisk (Ibid) betonar att de 

traditionella religionssociologiska klassifikationsmodellerna utvecklades innan NRR vilket 

innebär att de utgår från kristendomen. Troeltsch (1931/1912, s 993) menade att den kristna 

tanken i ett sociologiskt perspektiv kan beskrivas i tre huvudtyper. Sekten är en av dem och 

beskrivs som en frivillig sammanslutning av pånyttfödda troende kristna som lever skilda från 

världen i små grupper i väntan på Guds rike och gör anspråk på en sanning som bara kan nås 

av några få.   

 

Framväxten av NRR innebar att senare religionssociologer utvecklade nya 

klassifikationsmodeller som delvis skiljer sig från de äldre (Frisk 1998, s 220ff). Ett exempel 

är det som anses vara en minimidefinition av sekter som Roy Wallis (1973) professor i sociologi 

enligt Gustafsson (1997, s 113f) utvecklade utifrån sin forskning om scientologin. Wallis 

(1973) beskriver sekten som en frivillig, totalitär organisation med ett etiskt och asketiskt 

budskap som ofta ligger i konflikt med omgivningen. Medlemskapet är exklusivt och förtjänas 

av individer som utgör en elit av människor som nått insikt. Inom sig är sekten egalitär dvs. 

utgångspunkten är att sekten är en religiös rörelse. Barker (2008, s 155f) menar att det råder 

samma förhållande för NRR som för sekter; det saknas definition. Ur ett religionsvetenskapligt 

perspektiv står det ”nya” i NRR, enligt Bogdan (2019, s 498), för att de uppkommit relativt sent 

vilket Barker (2008, s 155ff) menar inte är mycket att bygga en gemensamhet på; de är inte nya 

och flera av dem ses varken internt eller externt som religioner utan istället som andliga eller 

filosofiska rörelser. Eftersom de skiljer sig ifrån varandra avseende tro, livsstil, organisation, 

ledarskap och inställning till det omgivande samhället är det svårt att teckna en generell bild av 

NRR. Ett närmande till en beskrivning kan däremot göras genom att se på gruppens 
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karakteristika. NRR beskrivs attrahera en begränsad mängd av populationen, grundaren 

och/eller ledaren kan beskrivas som auktoritär karismatisk, gruppen ser världen i svartvitt, ”vi 

och dom”, med gränser som de är beredda att försvara. Gustafsson (1997, s 115ff) beskriver 

hur den engelske religionssociologen Bryan Wilson (1970) menar att två grundläggande frågor 

ska ställas när man står inför en sekt eller religiös rörelse; dess uppfattning om 

världen/samhället och vilka metoder sekten vill använda för att åstadkomma en förändring av 

världen/samhället. Wilson definierar med andra ord NRR och sekt som synonyma likt Bogdan 

(2019, s 497ff), som menar att NRR har blivit synonymt med karakteristika som finns hos sekter 

i allmänhetens ögon. Sektbegreppet och NRR får därmed samma betydelse där de implicit 

förutsätts vara destruktiva och ”sekter, som man kallar det - kan leda till skador” (Bogdan, 

Ibid). Medier kritiserar NRR för att leva ett sektliv och artikulerar avståndstagande med 

argument som ofta har sin grund i cementerade föreställningar om vad som är en acceptabel 

och ”normal” religion. Hur acceptabel är då en ”normal” religion? David Thurfjell (Thurfjell 

2015, s 9-10), professor i religionshistoria vid Södertörns högskola undersökte svenskars 

religionsattityder och fann att svenskarna associerar religion till förtryck samt inte upplever att 

beteckningen ”kristen” eller ”religiös” passar på dem. Thurfjell beteckna dem som de 

prostkristna sekulära svenskarna som har en uppfattning om att man lämnat traditionell kristen 

tro bakom sig.  

 

Likheten mellan sekten och NRR skapar inte en självklar anledning till användningen av 

begreppet i olika kontext. Enligt Bogdan (2019, s 497) introducerades begreppet NRR av 

Barker som ett sätt att undvika ”starkt värderade begrepp som sekt…” i linje med Frisks (1998, 

s 219) beskrivning av hur hon undviker sektbegreppet eftersom det har fått en negativ klang. 

Barker (2008, s 155) själv menar att NRR har tagits upp som fackbegrepp när verksamma inom 

området föredrar att inte använda sekt eller ”cult”. Sammantaget borde en konsekvens av det 

vara att det föreligger en dubbelanvändning av NRR begreppet som grund för klassificering av 

NRR och som ett substitut för sektbegreppet.  
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2.3. Arbetsmodell 

Frågan i mitt arbete är vilken roll mediers dominerande medielogiker, nyhetsvärde och källor, 

spelar för hur sektbegreppet används i medier och hur användningen ska förstås i rapporteringen 

av Solvikskolan, waldorfskolor och antroposofin i mitt material. Teori om medielogik och 

sektens karakteristika kommer utgöra grunden för den kommande analysen. För att få en 

djupare förståelse krävs en transformering av materialet via kodning och tematisering med hjälp 

av teorin. Arbetet med materialet med utgångspunkt från frågorna i arbetsmodellen och 

sökandet av teori utfördes delvis parallellt. Allt eftersom jag såg saker i materialet som gav 

upphov till nya frågor sökte jag teori. Arbetet resulterade i teman om fenomen, språk, källor, 

tidsperspektiv i två parallella spår; användningen av sektbegreppet i medier med utgångspunkt 

i medielogiken och beskrivningen av sekten i skolan, waldorfskolor och antroposofin vilket 

ligger till grund för strukturen i Kapitel 4. För att svara på uppsatsens frågeställningar och finna 

teman i materialet ställdes analysfrågor med utgångspunkt från vad, hur, vem och när samt 

bakomliggande faktorer; 

- Vilka beskrivningar görs av Solviksskolan, i vilka meningssammanhang görs 

hänvisningar till sekt och hur kan de förstås?  

- Beskrivs Solvikskolan som ett isolerat fall eller förknippas Solvikskolan med andra 

waldorfskolor och antroposofin, hur beskrivs i så fall dessa samband och hur kan de 

förstås?   

- Vilka andra beskrivningar görs av antroposofin och hur kan de förstås?  

- Vilka tecken på medielogikens nyhetsvärde kan ses i rapporteringen och hur kan de 

förstås? 

- Vilka är källorna till beskrivningarna i materialet, deras gemensamma nämnare och hur 

kan de förstås?  

- Vilka tidsperspektiv används i beskrivningen av Solvikskolan, andra waldorfskolor och 

antroposofin och hur kan de förstås? 

 

Med nyhetsvärde avses en av de två dominerade medielogikerna och inkluderar hur språket 

används som inramning, representation, tolkningsram och förstärkning av händelsen eller 

fenomenet (se Hjarvard 2103, s 87ff ; Lövheim et al 2015, s 148). Med källor avses den andra 

dominerande medielogiken. 
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel beskriver jag hur jag gått tillväga för att samla in och analysera materialet för att 

besvara min frågeställning samt hur teorin har använts i analysfasen.  

Jag har valt en kvalitativ textanalytisk metod för att studera sektbegreppet i medier. Inom ramen 

för textanalytiska metoder rymmer sig flera inriktningar där Nelson & Wood (2014, s 110f) 

beskriver innehållsanalysen som en lämplig metod för att finna mönster i material som 

undersöker grupper och fenomen där text redan existerar. Den kvalitativa textanalysen följer 

den hermeneutiska tolkningstraditionen och handlar om att läsa, förstå och skapa mening ur 

texter med fokus på ”examining the messages embedded in texts” (Widén 2015, s 178; Nelson 

& Woods, 2014, s 110f). I textanalysen finns tre dimensioner där syftet bestämmer vilken 

dimension som ställs i förgrunden. Den första dimensionen analyserar textens bakomliggande 

aktörer och vad de vill föra fram i texten. Dimension två riktar fokus på textens innehåll och 

dess språkliga och innehållsliga innebörd. I den tredje dimensionen tolkas vilka innebörder 

texter får i relation till sammanhang utanför texten (Widén 2015, s 178). Jag söker svaret på 

vad texten säger i de 11 tidningsartiklarna och strävar efter att systematiskt beskriva 

textinnehållets innebörd utan att mäta eller räkna (Bergström & Boréus 2012, s 22). I det syftet 

berörs samtliga tre dimensioner; det är av intresse att identifiera källor till texten, 

språkanvändningen samt hur texterna kan förstås utifrån samhälleliga processer som 

medielogiken (se Widén 2015, s 178ff).  

I huvudsak är jag ute efter förståelse och inte efter att fastslå någonting och har därför valt en 

abduktiv ansats. Min utgångspunkt var att läsa materialet, observera och skaffa mig en initial 

grundförståelse och förtrogenhet med materialet (Alvesson & Sköldberg 2008, s 54ff; 

Bergström & Boréus 2012, s 20). Genom en process inledd med flertalet genomläsningar, 

prioriterade jag att skapa en förståelse för texternas kontext, vem och vad som beskrevs, hur 

fenomen och samband beskrevs och i vilket tidsperspektiv beskrivningarna gjordes (Bergström 

& Boréus 2012, s 44). Genom processen nådde jag en större insikt i vilka teorier och begrepp 

som är lämpliga för att nå förståelse och förklara materialet. Den ökade graden av teori innebär 
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att processen beskrivs som abduktiv; liksom den induktiva ansatser utgår studien ifrån empiriskt 

material, utan att avvisa teoretiska föreställningar (Alvesson & Sköldberg 2008, s 55).  

För att göra det insamlade textbaserade materialet hanterbart är det centralt att genomföra en 

reduktion av data genom kodning enligt Lindgren (2014, s 37) som lyfter två skäl till det. För 

det första bekräftar kodningen att jag gått igenom materialet noggrant och systematiskt och att 

det jag därefter tycker mig se stämmer. Samtidigt är kodningen ett avgörande redskap för att se 

vad materialet har att säga. Målet är att nå en mättnad och via kodning och tematisering nå en 

gemensam bild, där jag fann två parallella spår. För att försäkra sig om att kodningen är 

konsekvent, intersubjektivitet, föreslår Bergström och Boréus (2012, s 44) en dubbelkodning. 

Det innebär att delar av materialet ges en alternativ kodning för att sedan jämföras. I mitt arbete 

fick jag ett oplanerat uppehåll som gav mig möjlighet att genomföra en omkodning. I en 

jämförelse fann jag inte några stora skillnader men däremot att några kategorier var mycket 

stora. Exempelvis var miljöbeskrivningarna många och varierade beroende på vilket fenomen 

som beskrevs. Därför delade jag upp kategorin miljöbeskrivningar och omkodade materialet. 

Detta är ett exempel på hur kodningen kontinuerlig reviderades allteftersom jag växlade mellan 

att tänka på de koder och teman som framträdde och testa dem mot materialet och teorin. På så 

vis växte det gradvis fram en slutgiltig kodning av materialet (se Lindgren 2014-b, s 33) som 

en del i den kvalitativa analysprocessen beskriven i figur 3.   

Figur 3. Beskrivning av innehållsanalysens, omarbetad utefter Lindgrens beskrivning av den 

kvalitativa analysprocessen (Lindgren 2014, s 36) 

 

Frågan är hur representativ waldorfskolor och rörelsen är för att beskriva mediers användning 

av sektbegreppet vilket berör studiens generaliserbarhet, en begränsning som också följer av 

innehållsanalysen som metod (Nelson & Woods 2014, s 117). I min studie har ett begränsat 

material analyserats vilket leder till att några generella slutsatser om mediers användning av 
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sektbegreppet och dess roll i medielogiken inte kan dras. Mina möjligheter att uttala mig om 

något mer än det som studerats är därmed små (se Lindgren 2014, s 41). 

3.1. Validitet 

Det som kan beskrivas som den mest övergripande eller viktigaste forskningsetiska frågan är 

hur jag ska säkerställa studiens tillförlitlighet och min trovärdighet som forskare. Att validera 

innebär enligt Malterud (2014, s 217f) att ställa frågor om kunskapens giltighet där valideringen 

ska klargöra möjligheterna och begränsningarna i den valda versionen. Min intention är att vara 

transparent så att läsaren får förutsättningar att förstå. Det gör jag genom att så tydligt som jag 

förmår beskriva mitt tillvägagångssätt, vägval samt vilka svagheter jag ser i materialet och 

metodvalet. Genom att tydliggöra min arbetsmodell och ställa frågorna om vad, varför, hur, 

vem och när till materialet validerar jag att min valda metod är en relevant väg att belysa 

frågeställningarna och ger giltiga svar i linje med Malteruds (2014, s 222f) rekommendation.  

En annan aspekt i arbetet berör precisionen, reliabiliteten (Bergström & Boréus 2012, s 42f), i 

mitt fall; hur representativt materialet och källorna är för att belysa frågeställningarna. Malterud 

(2014, s 225) menar att min uppgift som forskare inte är att fastslå̊ att mina fynd är sanna eller 

giltiga utan att visa hur giltiga de är. Därför menar Malterud (2014, s 217) att frågor som; Var 

detta det jag undrade?, Vilken kunskap har empirin givit mig? och Ger det relevanta svar på 

problemställningen? bör följa med genom analysarbetet. Jag återkommer till dem i Kapitel 5. 

Vid redovisningen av resultatet följs beskrivningen av exempel från materialet. På så vis 

validerar metoden resultatet och säkerställer att jag kan stå för slutsatserna och giltigheten i 

fynden samt ger en underbyggd förklaring till varför resultaten är giltigare än andra i 

förhållande till frågeställningen. Den viktigaste validiteten i mitt arbete är den kommunikativa 

validiteten där jag eftersträvar tydlighet och transparens (se Malterud 2014, s 217-225). Jag vill 

vara tydlig med att mitt material kan påverka resultatet i undersökningen och 

generaliserbarheten samt att fynden i mitt arbete enbart är en del av en förklaringsmodell. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

Totalt undersökte jag 11 artiklar publicerade under maj och juni 2021. Publiceringarna följde 

sändningen i SVT av dokumentärserien ”De utvalda barnen” (2021) som sändes i tre delar 

mellan den 6 till 20 maj 2021 och det stora flertalet artiklar är publicerade i maj 2021. I detta 

kapitel kommer jag redogöra för resultatet av materialets innehållsanalys och analysen av 

materialet i den struktur som framgår i materialets teman och kategorier.   

4.1. Resultat  
 

Ett av de teman som framgår i materialet är beskrivningen av skolan som en sekt. Flertalet 

beskrivningar i materialet relaterar till den enskilda skolan och använder sektbegreppet utifrån 

kontextet Solvikskolan. Andra beskrivningar sätter skolan i ett sammanhang med andra 

waldorfskolor och antroposofin, i stor utsträckning baserade på minnen och skildringar från 

dåtid. I följande del presenterar jag i vilka meningssammanhang beskrivningarna av 

Solvikskolan som sekt förekommer.  

4.1.1. Beskrivningen av Solvikskolan 
 

Solvikskolan beskrivs i flertalet artiklar som en sektskola utan att åtföljas av en förklaring av 

vilka karakteristika som ligger bakom beskrivningen. Sektbegreppet blir istället en förklaring i 

sig, kopplat till beskrivningen av skolan. Ett undantag är sektexperten Rigmor Robert som i 

presensform förklarar att det är uppenbart att det uppstått en sekt i den slutna skolmiljön där det 

sekttypiska ligger i att ”De vuxna i den här skolan indoktrinerar barnen till att misstro, och att 

det är rätt att lura samhället och myndigheterna” (Ekroth 20210630).  

 

Ett tema i beskrivningen av Solvikskolan rör ledarskapet och organisationskultur. Ledaren 

beskrivs som en oantastlig, narcissistisk och karismatisk diktator som enligt Stenquist 

(20210530) styr skolan han grundat som ett rike där han är andlig ledare. Skolans syfte beskrivs 

av Röstlund Jonsson (20210506) som ”en helig graal som rättfärdigar allt” där gruppen har 
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funnit den enda vägen till upplysning och med en känsla av att tillhöra en utvald elit. Stenquist 

(20210530) beskriver det som ett ”vi och dom” med målet att förändra samhället inte anpassa 

sig till det (Röstlund Jonsson 20210506) och med en slutenhet som lett till att skolan ”avstått 

statligt stöd för att slippa inblandning från utomstående” (Chamy & Erlandsson 20210612).     

 

I miljöbeskrivningarna beskrivs en otypisk skola med en kunskapsfientlig miljö där det enligt 

Röstlund Jonsson (20210506) bedrevs ett experiment som tog bort lärandet. Robert beskriver 

Solvikskolans miljö som en osund ”extrem social miljö” (Ekroths 20210601), medan Chamy 

och Erlandsson (20210612) beskriver den fysiska miljön som en lerig ”Tolkiens värld” med 

braskaminer i varje rum där eleverna ägnade sig åt uteaktiviteter och hantverk istället för 

typiska skolaktiviteter. Enligt Röstlund Jonson (20210506) var Solvikskolan kunskapsfientlig, 

i avsaknad av läroplan och eleverna gick ut skolan utan att kunna läsa och skriva (Westin 

20210520). Uteslutning och utvaldhet är en beskrivning av den psykologiska miljön som 

Röstlund Jonsson (20210506) uttrycker som en ”flugornas herre miljö” där ”Doften av eldad 

björkved ligger som en osynlig hinna över de runda hustaken och väggarna” (Chamy & 

Erlandsson 20210612).  

 

Idealen på Solvikskolan var fysiskt mod och förmåga enligt Stenquist (20210530) och beskriver 

hur en ”äkta Solviksstudent” skulle visa sitt mod och kroppskontroll i en ”symbolisk 

mytomspunnen repgunga”. Missförhållanden beskrivs ofta i relation till ideal där de som inte 

levde upp till dem riskerade kränkningar, våld och mobbing av vuxna och andra elever, på 

skolan ”rådde en fri jaktsäsong för mobbare” (Westin 20210520). Röstlund Jonsson 

(20210520) ställer frågan om skolan är extrem inom waldorfrörelsen och filmaren svarar att det 

väcker frågor om samtliga waldorfskolor eftersom ”de tankar som finns på Solvik finns på alla 

deras skolor”. Skolan beskrivs som extrem men en del i ”rörelsen” där det ockulta är vardag på 

waldorfskolorna enligt Häglund (20210520).  

4.1.2. Beskrivningen av waldorfskolor  
 

Det finns ett samband mellan beskrivningen av Solvikskolan och andra waldorfskolor i 

materialet. Samtliga artiklar i materialet utgår från filmens skildring av Solvikskolan som den 

var för närmare 3 decennier sedan. Filmen framkallar minnen av skolgång i andra waldorfskolor 

som Kyeyune Backströms (20210514) artikel om minnen från sin egen waldorfskola med den 
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beskrivande titeln ”Jag känner doften av Waldorf – det stinker”. I flertalet artiklar beskrivs 

waldorfskolor som sekteristiska. Kyeyune Backström (20210514) beskriver hur hon ser likheter 

mellan Solvikskolans sekterism och den waldorfskola hon gick på under ett år. Jerneck 

(20210519) minns också tillbaka på sin waldorfskola och skriver att ”Jag växte upp i en lagom 

sekteristisk waldorfmiljö”, i en skola som ansågs vara mer normal och mindre dogmatisk än 

Solvikskolan. I artiklar i materialet beskrivs en slutenhet och tystnadskultur som bottnade i en 

känsla av att vara missförstådda, ifrågasatta och hotade med resultatet att leden slutits. Jerneck 

(20210519) skriver om den lojalitet hon visade när Skolinspektionen kom på besök likt det 

Kyeyune Backström (20210514) beskriver, där Skolverket framstod som en ”diffus fiende som 

hotade vår tillvaro” och ledde till en slutenhet ”bort från den onda omvärlden”. I nutid leder 

slutenheten till att elever och föräldrar finner det svårt att komma med kritiska synpunkter eller 

vittnesmål om missförhållanden enligt Andersson (20210627). Den interna förklaringen var 

som Jerneck (20210519) minns den, att ”Waldorf passar inte alla”. I Anderssons artikel 

(20210627) förklarar rektorn hur det han beskriver som risken för ”självgott navelskåderi”, kan 

ses som en glidning ner i en ideologisk skyttegrav där de som vill göra på annat vis drabbas av 

”dogmatism och hallelujastämning”. 

 

Också Waldorfskolor anses ha haft ideal beskrivna som avvikande från Solvikskolans ideal och 

omöjliga att leva upp till (Jerneck, 20210519). Idealen rörde såväl kläd- och livsstil som 

förmågor som kreativitet och att röra sig vackert. Jerneck (20210519) beskriver det som att 

”...man skulle vara en renässansmänniska, en Leonardo da Vinci som både var konstnärligt 

begåvad och utrustad med ett blixtrande intellekt”. I kategorin missförhållanden finns 

beskrivningar om accepterat och negligerat våld, mobbing och en känsla av att vara fel. Jerneck 

(20210519) skriver att hon själv var mobbad och hur skolan mötte uttryck för barnens mörka 

sidor med att ”det är värre på kommunala skolor” medan Häglund (20210520) beskriver hur 

”koleriska barn anses växa som människor om de utsätts för andra kolerikers temperament”.  

 

Waldorfskolans miljö beskrivs som estetiskt genomtänkt med alternativ kunskapssyn, 

teknikfientlig med en känsla av frihet. Skolan var en fristad där den missanpassade var kung 

och eurytmin, förklarad som en speciell antroposofisk dansform, utgjorde en stor del av skolans 

pedagogik (Kyeyune Backström 20210514). Samtidigt var skolans enda dator inlåst, lärarna 

hjälpte eleverna vid prov, eleverna gick till de olåsta skåpen i strumplästen och drack Yogi-te. 

Jerneck (20210519) beskriver hur hon älskade friheten och de laserade väggarna utifrån 

Goethes färglära men menar att miljön inte passade elever med speciella behov.  
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”Det undervisas inte om antroposofi men det utövas varje dag” skriver Kyeyune Backström 

(20210514) och pekar på ett samband mellan waldorfskolan och antroposofin. Antroposofin 

finns närvarande genom temperamentslära, waldorfpedagogik och det som beskrivs som ockult 

andlighet. Den ledare som nämns är Steiner som beskrivs som antroposofins och 

waldorfrörelsens grundare (Ekroth 20210601). Kyeyune Backström (20210514) skriver om hur 

lärarna i hennes skola blev glansiga i blicken när hans namn nämndes och hur det morgonspråk 

som inledde dagen var en antroposofisk bön som tackade Guds ande. Häglund (20210520) 

menar att Waldorfskolor inte kan ses som normaliserade eftersom pedagogiken vilar på en 

alternativ livsåskådning som sätter dogmer över evidens även i nutid. 

4.1.3. Beskrivningen av antroposofin 
 

Genom analysfrågor till materialet belystes hur sambanden ser ut mellan Solvikskolan, 

Waldorfskolor och antroposofin där sambandet beskrivs ligga i pedagogiken, 

temperamentsläran och grundaren Steiner. I flertalet artiklar beskrivs hur Steiners skrifter ligger 

till grund för antroposofin och waldorfpedagogiken, på vilken samtliga waldorfskolor vilar. 

Grunden för waldorfpedagogiken är Steiners antroposofiska människosyn enligt Ekroth 

(20210601) och på så sätt sammankopplar han Steiners människosyn med Solvikskolan och 

waldorfskolor. Enligt Andersson (20210627) var Solvikskolan en skola som tog Steiner på 

allvar medan Häglund (20210520) menar att ockult andlighet alltjämt framhålls som en grund 

för naturkunskap i Waldorfskolor och den tillämpade färgläran av Goethe var Steiners 

forskningsämne (Andersson 20210627). I materialet används waldorfrörelsen och antroposofin 

omväxlingsvis men SvD´s reporter Andersson (20210627) använder genomgående 

antroposofiska rörelsen när hon beskriver Järna som antroposofins stolta centrum och huvudort 

för den antroposofiskt inspirerade pedagogiken. I materialet beskrivs rörelsen som en tro, 

filosofi- eller livsåskådning med stor individuell frihet grundad av Steiner, sammanfattat i figur 

4.1.3.  
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Figur 4.1.3. Översikt av materialets beskrivning av antroposofins grundare, tros- och 

vetenskapsbeskrivning 

 
  

Religionsvetaren Swartz beskriver i artikeln av Anderssons (20210627) den antroposofiska 

rörelsen och verksamheterna som ”messy” med en otydlig och motstridig lära där alla ska kunna 

ha sin egna personliga relation till antroposofin. Enligt Ekroth (20210601) ser många 

antroposofin som en kontroversiell pseudovetenskap och religion men att ”antroposofin ser sig 

själva…som en andlig livsåskådning”. Skillnader i beskrivningen av antroposofin avspeglas i 

Anderssons (20210627) intervjuer där Antroposofiska sällskapets ordförande beskriver hur 

hennes tro på reinkarnation ger henne kraft och inspiration medan den intervjuade 

styrelseledamoten är ointresserad av tro. Han beskriver relationen till antroposofin som otroligt 

individuell och ser antroposofin som en ”livsåskådning som syftar till mänsklig utveckling” 

(Ibid).  

 

Andersson (20210627) beskriver i sin SvD artikel, Järna som rörelsens huvudsakliga bas. Dess 

miljö beskriver hon som en egen värld med en mäktig form bestående av särpräglad arkitektur 

där det bor bokstavstroende antroposofer (yllefolk) med ett eget språkbruk där ”ordet hölje 

verkar vara ett vanligt ord på antroposofsvenska oavsett om man talar om arkitektur eller 

pedagogik”. I Järna, eller det Andersson (20210627) kallar ”Steinerområdet”, finns enligt henne 

bilden av att man är något fantastisk på spåret i motsats till kritikerna som menar att 

”antroposoferna med sina milda färger döljer ett otäckt och förvirrat idégods bakom en snäll 

yta”. Andersson (20210627) beskriver hur den antroposofiska rörelsens självbild är präglad av 

att vara skör och hotad. En bild som delas av filmaren som i artikeln i SvD (Andersson, 

20210627) beskriver rörelsen som sluten och dålig på att öppna upp för synpunkter och kritik 

utifrån. Enligt honom ser sig den antroposofiska rörelsen hotad av mörka krafter och 

slutenheten är ett skydd för attacker utifrån. Av rörelsen ses dokumentären som ännu en sådan 

attack i tillägg till hotet från Humanisterna och föreningen Vetenskap och folkbildning.  
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4.1.4. Källor, språk och inramning 
 

Det är tydligt att budskapet i artiklarna framförs med ett värdeladdat språk framfört av ett 

begränsat antal källor för att nå fram med beskrivningar som förflyttar sig över tid och rum. 

Starten är filmen och inför sändningen har Röstlund Jonsson (20210506) intervjuat filmaren, 

som är en återkommande källa i materialet. I artikeln beskrivs filmen, som skildrar händelser 

och minnen från en skoltid som ligger ca. 30 år tillbaka i tiden, som ”En ny dokumentär 

exponerar missförhållanden på antroposofernas ”sektskola” i Järna” (Ibid).  

 

Genom filmen aktualiseras händelser som skedde i en dåtid vilket innebär att källor beskriver 

fenomenet som det var, medan frågor ställs som om det sker i nutid. Källorna består i huvudsak 

av reportrarna själva och ett fåtal andra personer som var eller är involverade i den 

antroposofiska rörelsen. En av källorna i materialet är filmaren som gör upp med sin 

waldorfskolgång i dokumentären (Kyeyune Backström 20210514). Waldorffederationens 

representanter Norberg och Edsberger (20210526) tar avstånd från Solvikskolans tankar och 

idéer som de menar inte är representativa för waldorfskolor. En utomstående källa är Robert 

som presenteras som sektexpert och är en av få utomstående källor (Ekroth 20210601). Efter 

att ha sett filmen beskrivs i Aftonbladets artikel hur hon ”sågar den kontroversiella 

waldorfskolan” (Ibid). Medan Solvikskolan i Stenquists (20210530) artikel beskriver hur de 

ska göra upp med allt, rörelsen och pedagogiken, pekar rektorn både på behovet av bred 

självreflektion men också på det självklara i att rörelsen inte vill kopplas samman med den 

medlemsskolans historik (Andersson 20210627). Flertalet journalister beskriver dåtid, ett 

undantag är reportern Andersson (20210627) som beskriver sig själv som en tidstypisk 

waldorfförälder medan fotografen är uppvuxen som ”Waldorfunge i Järna”. Ett annat undantag 

är Häglund (20210520) som ställer frågan om det är nya eller gamla sår som lyfts i filmen och 

svarar själv att problemen som beskrivs i filmen kvarstår på waldorfskolor i tillägg till att före 

detta elever i nutid motarbetas av waldorfrörelsen. 

 

Ett tema i materialet är användningen av språket. Genom metaforer skapas bilder medan orden 

förstärker och skapar igenkänning med kopplingar till sekter, religion och en alternativ värld. 

En kategori i materialet är betonande ord som Westins (20210520) beskrivning av skolans 

experimentella syn på lärande och Häglunds (20210520) beskrivning av metoderna som 

missriktade och manipulativa. I sin artikel beskriver Andersson (20210627) metaforiskt hur 

”Det är lika fel att sätta likhetstecken mellan Solvik och antroposofin som det vore att sätta 
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likhetstecken mellan Knutby och kristendomen…”. Rätt eller fel så skapar metaforen 

igenkänning och ett samband mellan Solvik och Knutby med innebörden att om Knutby är en 

sekt så gäller detsamma för Solvikskolan. Ordet metoo som Westin (20210520) använder i 

beskrivningen kring vad som sker i rörelsen nu skapar liknande igenkänning. Ord kopplade till 

religion och alternativ värld används av Stenquist (20210530) i beskrivningen av ledaren som 

andlig ledare i ett rike och förstärks i Ekroths (20210601) beskrivning av honom som i 

besittning av en kallelse, uppenbarelsekunskap och tro på en arvsynd. Andersson (20210627) 

beskriver hur hennes barn hört sagor om att de varit änglar innan jordelivet och hur hon ”anat 

kristen mystik i waldorfvärlden”. 

4.2. Analys 

 

I denna uppsats är mitt syfte att ur ett religionssociologiskt perspektiv skapa en djupare 

förståelse för hur sektbegreppet används i svenskspråkiga rikstäckande nyhetsmedier. Mitt 

fokus i analysen är att beskriva hur skolan, waldorfrörelsen och antroposofin beskrivs i medier 

och vilken roll sektbegreppet spelar i medielogiken.  

4.2.1. Medier och medielogiken 

 

Hjarvard (2013, s 87f) förklarar hur de två dominerande logikerna, källor och nyhetsvärde, är 

centrala för mediers arbete och avgör om något ska publiceras eller inte.  

 

Nyhetsvärdet innebär enligt Hjarvard (2013, s 88) en värdering över vad som är signifikant, 

aktuellt och betydelsefull och kan beskrivas enkelt över en kort period (Hvitfelt 1985). I 

materialet framträder en tydlig start på nyheten om Solvikskolan i och med sändningen av 

filmen där filmaren, enligt Kyeyune Backströms (20210514) beskrivning, ska göra upp med sin 

skolgång. En skildring av en skolgång som ägde rum för närmare tre decennier sedan men som 

resulterar i att sektexperten i nutid beskriver skolan som sekttypisk (Ekroth 20210601). 

Tidsförflyttningen skapar aktualitet att rapportera om en nyhet med signifikant innehåll som 

missförhållanden, våld och mobbing, ett auktoritärt ledarskap, ideal, alternativ kunskapssyn och 

slutenhet (Westin 20210520; Stenquist 20210530; Jerneck 20210519). Genom sambandet i 

nutid till antroposofin och waldorfskolor lokaliserade över hela landet finns dessutom en närhet 
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till nyheten och det sensationella med en karismatisk och auktoritär ledare som tolkar 100 år 

gamla skrifter så extremt att det försvarar missförhållanden.  

 

I nyhetsvärderingen har språket en betydande roll. Rapporteringen är inte bara fakta utan med 

språket skapas en inramning som formar dramaturgin, budskap och narrativ enligt Hjarvard och 

Lundby (2018, s 57), där språkets inramning av det som hände på en skola genom språkets 

glidning från preteritum till presens kopplas till nutid i en rörelse med flera skolor. På så sätt 

skapar språkets inramning med hjälp av källorna en aktuell nyhetshändelse som kan berättas 

som ont vs gott på en begränsad tid, inramat med ord som sekt. På grund av språkets signifikans 

för medielogiken beskriver Lövheim et al (2015) fördjupande begrepp som representation, 

tolkningsram och förstärkning vilka närmare beskriver språkets roll som inramare. Tecken på 

dessa avspeglas i resultatet och i de följande avsnitten beskrivs hur.   

 

De ord och bilder som medier använder speglar inte bara verkligheten utan är också medvetna 

val som förklarar hur medier väljer att presentera en händelse. För att ringa in hur medier genom 

användandet av ord som står för något utanför ordet i sig skapar bilder använder Lövheim et al 

(2015, s 148) begreppet representation. Anderssons (20210627) metafor att det är lika fel att 

sätta likhetstecken mellan Solvik och antroposofin som det vore att sätta likhetstecken mellan 

Knutby och kristendomen representerar en sådan bild. Ord som återkommer i materialet är vid 

sidan om sekt exempelvis ockult, metoo, Tolkien värld, flugornas herre miljö och Leonardo da 

Vinci människa (Chamy & Erlandson 20210612; Jerneck 20210519). 

 

Genom val av ord och begrepp som representerar något utöver ordet i sig väcker medier till liv 

uppfattningar om egenskaper och fördomar som mottagaren lärt sig associera med ordet. Ordet 

väcker individens inarbetad innebörd och stereotyper och på så sätt relaterar nyheten till 

mottagarens tolkningsram. Det är den som medier vänder sig till genom att välja ord som har 

en innebörd och som sätter igång en kedja av associationer som stärker nyhetsvärdet. Sekt är 

ett sådant ord men också namnet Knutby som hos mottagaren skapar associationer till händelser 

och innehåll så som det ser ut i mottagarens inarbetade innebörd av namnet Knutby. Andra 

exempel i materialet som skapar igenkänning och associationer är rike, andlig ledare och helig 

graal (Andersson 20210627; Stenquist 20210530; Röstlund Jonsson 20210506) där de senare 

kan relaterar till individens bild av innehåll i en religion (se Richardson & van Driel 1997).  

Genom att upprepa ord som representerar bilder utöver ordet i sig förstärks enligt Hall (1997, s 

5) uppfattningar om vad som är onormalt och problematiskt samtidigt som innehållet avtäcks 
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och bygger narrativet om det onormala. Ett narrativ om det onormala stärks av bilden av den 

okulta och slutna antroposofin med ett eget område och språk, antroposofsvenska, med ord som 

”hölje” (Häglund 20210520; Andersson 20210627). Bilderna av en avvikande kunskapssyn 

med fokus på konst och hantverk istället för traditionella skolämnen förstärker narrativet om 

Solvikskolan och Waldorfskolan som problematiska (Westin 20210520). Genom att koppla 

ordet sekt med beskrivningar om en osynliga hinnan av björkved över hustaken, laserade 

väggar, elever i strumplästen som dricker Yogi-te på väg till sitt olåsta elevskåp förstärks den 

bilden men det innebär också introduktionen av ett narrativ om det onormala med ett olåst 

elevskåp (Chamy & Erlandsson 20210612, Jerneck 20210519; Kyeyune Backström 20210514).  

 

Vid sidan om nyhetsvärde är källor mediers dominerande medielogik (Hjarvard 2013, s 87f). 

Han menar att källornas roll är att uppträda som relevant och trovärdig källa av information 

samt åsikter som ligger i linje med reporterns inramning av händelsen och fenomenet. I 

resultatet framgår hur frågor ställs till källor i nutid utifrån en filmatiserad skildring av dåtid, 

medan källornas svar har en tyngdpunkt på nutid. Genom källor som journalister med egen 

erfarenhet av waldorfskolan i varierad form och längd, rektorn, waldorffedarationen och 

sektexperten skapas också ett samband mellan det specifika på Solvikskolan till att generellt 

omfatta waldorfskolor och antroposofiska rörelsen (Jerneck 20210519; Kyeyune Backström 

20210514; Andersson 20210627; Norberg & Edsberger 20210526; Ekroth 20210601). 

Källornas beskrivningar skapar och bär nyheten (se Hjarvard 2013, s 97) samt mediers 

inramning av Solvikskolan, waldorfskolor och antroposofiska rörelsen som avvikande och 

slutna. Genom att begränsa sina kommentarer till att kritisera Solvikskolan och rekommendera 

en granskning av den enskilda medlemsskolan men inte av waldorfskolor generellt bekräftar 

waldorffederationen dessutom, genom sitt agerande, bilden av den slutna rörelsen med en 

förrädisk självbild (Norberg & Edsberger 20210526). 

4.2.2. Sektbegreppet i medier 

 

Det finns i resultatet flera samband mellan sektbeskrivningen av skolan, waldorfskolor och 

antroposofin men de skiljer sig åt. Tydligast är beskrivningen av Solvikskolan som en sekt där 

sektexperten beskriver skolan som sekttypisk och som en extrem social miljö med ett spänt 

förhållande till samhället. Filmaren beskriver inte vilka kriterier han åsyftar när han uttalar att 

skolan lever upp till ”samtliga kriterier för att benämnas som en sekt” (Röstlund Jonsson 
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20210506). Solvikskolan beskrivs som en skola med frivillig anslutning, en stark ledare och 

hierarkisk struktur som har förstått något som det övriga samhället inte har förstått (Stenquist 

20210530; Andersson 20210601). Jag ser likheter med den definition som ges av Wallis (1973) 

som beskriver sekten som en frivillig totalitär organisation som ofta ligger i konflikt med 

omgivningen. I övergången till waldorfpedagogiken och antroposofin närmar sig 

beskrivningarna de karakteristika som återfinns hos NRR. I artikeln i SvD (Andersson 

20210627) beskrivs bland annat hur den antroposofiska rörelsen upplever det omgivande 

samhället som hotande och möter upplevda hot med tystnad och slutenhet. De har en självbild 

av att vara sköra samt är oense om antroposofin är en tro eller en livsåskådning. Beskrivningen 

stämmer väl med hur Barker (2008, s 155f) beskriver att NRR kännetecknas av att vara oense 

om de är en tro, andlig eller filosofisk rörelse samt ser världen i ”vi och dom” med gränser som 

de är beredda att försvara.  

 

Jernecks (20210519) beskriver waldorfskolor som avvikande men ”lagom sekteristiskt” medan 

Häglund (20210520) beskriver skolornas ockultism som en förlängning av waldorfrörelsens 

ockulta andlighet. På så vis görs en inramning av waldorfskolor och rörelsen som en sekt eller 

NRR. Solvikskolans göranden, som del av rörelsen, innebär en framställan av en sekt i sekten. 

Frågan om hur Solvikskolan, waldorfskolor och antroposofin beskrivs i materialet belyser 

också användningen av ord som inte är självklara vid beskrivningen av dem. Lövheim et al 

(2015, s 145f) beskriver hur religiösa ord används för att förstärka beskrivningen av en 

händelse. Det skulle kunna förklara den stora användningen av bibliska ord och religiösa 

referenser utan en självklar koppling till rörelsen, waldorfskolor eller Solvikskolan i materialet. 

Frågan är då vilken bild språket och inramningen ger av den ”antroposofiska gruppen? En 

ingång för att förstå NRR är enligt Bogdan (2019, s 500) att undersöka hur avvikande de anses 

vara, där de som anses vara avvikande kritiseras för att leva sektliv. En beskrivning som ligger 

i linje med den mediala bilden av waldorfrörelsen och antroposofin med Steinerområdet som 

en egen avvikande värld, där Solvikskolan framstår som en extremare variant. Genom 

symboliska bilder skapas bilden av sekten i medier med en medielogik där nyhetsvärdet består 

i att koppla det lilla till det stora, skolan till antroposofiska rörelsen, där distinktionen mellan 

verkligheten och mediers version av verkligheten blir ”suddig” (se Hjarvard 2013, s 15).  
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4.3. Slutsatser 

 

Beskrivningarna av Solvikskolan har sitt fokus på de missgärningar som skett i organisationen 

och den karismatiskt auktoritära ledaren. I kontextet kan användningen av sektbegreppet förstås 

utifrån beskrivningar om våld, mobbing och ideal men också ledarens extrema tolkning av 

waldorfpedagogiken och tillämpningen av temperamentslära kopplat till antroposofin. Av 

beskrivningarna kan förstås att handlingar och beteende i sig kvalificerar Solvikskolan till 

mediers användning av sektbegreppet. Ytterligare en dimension adderas genom deras av 

tillämpning av waldorfpedagogiken och sambandet med antroposofin.  

 

Solviksskolan beskrivs inte som ett isolerat fall. Istället beskrivs ett samband mellan skolan och 

andra waldorfskolor som främst består i tillämpningen av waldorfpedagogiken. Förvisso ansågs 

de mindre extrema än Solvikskolan men fortfarande ansågs såväl miljön och kunskapssynen 

avvikande och det finns likartade beskrivningar om missgärningar. Det finns beskrivningar om 

ideal, vuxen- och barnmobbing liksom en slutenhet mot omvärlden som alltjämt förekommer. 

Beskrivningen av skolmiljön innehåller skildringar av laserade väggar, tillämpning av 

temperamentslära samt avvikande skolämnen som eurytmi och naturvetenskap med inslag av 

antroposofisk andlighet. Att waldorfskolorna beskrivs som sektlika kan förstås utifrån 

sambandet till Solvikskolan, pedagogiken och beskrivningarna av skolmiljön.  

 

Det finns genom tillämpningen av waldorfpedagogiken ett samband mellan Solviksskolan, 

waldorfskolor och antroposofin. Waldorfpedagogiken beskrivs också som den antroposofiskt 

inspirerade pedagogiken och därigenom finns också ett samband till Steiner som är 

antroposofins grundare. Hans människosyn ligger till grund för temperamentsläran och 

pedagogiken som också benämns som en förlängning av hans ockulta andlighet.  

 

Antroposofin beskrivs som ockult men också som en tro, filosofi- och livsåskådning. I resultatet 

framstår den grupp som benämns som den antroposofiska rörelsen som sluten med en 

tystnadskultur. Rörelsen anser sig vara något stort på spåret och har en självbild som varandes 

skör och hotad. Sammantaget skapar det en bild med karaktäristika som liknar NRR´s 

karaktäristika av slutenhet, ”vi och dom” och i avsaknad av en bestämd uppfattning om de är 

del av en tro eller en individbaserad livsåskådning. NRR skrivs aldrig i texten och inte heller 

används sektbegreppet. Det kan ligga flera skäl bakom de valen.   
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Ett tecken på nyhetsvärde, som en central dimension av medielogiken i materialet, är den 

språkliga inramningen av Solvikskolan, waldorfskolan och antroposofiska rörelsen. I syfte att 

rama in budskapet och narrativet om det avvikande används exempelvis sektbegreppet där den 

språkliga inramningen i sammanhanget framstår som det överordnade skälet till användningen 

i förhållande till definitioner eller vidare kunskap om begreppet. Genom en språklig tempus 

förflyttning från preteritum till presens skapar språkets inramning en aktuell signifikant nyhet 

av en händelse i dåtid. Andra tecken på medielogikens nyhetsvärde kan ses i de medvetna valen 

av ord och begrepp som sekt, okult, metoo och flugornas herre miljö som utifrån mottagarens 

tolkningsram sätter igång en kedja av associationer som stärker nyhetsvärdet. Det finns också 

tecken på användning av andra ord och begrepp som förstärker bilden av vad som är avvikande, 

som beskrivningar av olåsta skåp, Goethes färglära, antroposofsvenska och bibliska uttryck 

som helig graal, andlig ledare och antroposofisk bön som inte är självklara av sammanhanget. 

I tillägg till sektbegreppet kan språkbruket förstås som medvetna val som ramar in, påvisar och 

förstärker det avvikande och säregna i plats, grupp samt estetik på ett sätt som stödjer 

nyhetsvärdet av fenomenet Solvikskolan, waldorfskolor och antroposofiska rörelsen. Ett modus 

operandi som liknar nyhetsvärde i medielogiken.  

 

De källor som ligger bakom beskrivningarna i materialet är i huvudsak källor som fanns eller 

finns i rörelsen. Ett flertal av artiklarna i materialet är skrivna av journalister som också är före 

detta elever eller nuvarande föräldrar till elever i waldorfskola. Flertalet källor beskriver minnen 

från dåtid medan andra beskriver åsikter kring skildringen av Solvikskolan i dokumentären ”De 

utvalda barnens” (2021). Källorna kan förstås i rollen som trovärdiga och relevanta källor som 

genom beskrivningar och åsikter skapar och bär nyheten i linje med mediers valda inramning 

av händelser på Solvikskolan för närmare tre decennier sedan, satta i ett nutidssammanhang på 

waldorfskolor och i antroposofiska rörelsen. 

 

Det tidsperspektiv som används i beskrivningen av Solvikskolan och waldorfskolor varierar där 

flertalet beskrivningar och åsikter görs i nutid om en skildring av dåtid med en utgångspunkt 

att skildringen är en nutidsskildring. I beskrivningen av antroposofin är tidsperspektivet i 

huvudsak ett nutidsperspektiv. Tidsglidning kan förstås som ett sätt att skapa aktualitet och 

signifikans av händelser och fenomen så att det passar medielogikens nyhetsvärde.  

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att en händelse för en längre tid sedan, genom en film 

aktualiserat en nyhet och mediediskussion nu. Tidskontextet har i det sammanhanget en 
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betydande roll för att göra nyheten aktuell och signifikant i nutid. I den kontexten används 

sektbegreppet som inramare av nyhetens budskap och narrativ. Sektbegreppets roll är central i 

nyheten eftersom sektbegreppet både beskriver och skapar nyheten utifrån medielogik där 

språket och inramningen i tid och rum är centrala delar i nyhetsvärdet. I den processen har 

medier en aktiv roll. Språkanvändningen av sektbegreppet i materialet kan förstås utifrån att 

sektbegreppet beskriver fenomenet Solvik och waldorfskolor utifrån handlingar och egenskaper 

samt relationen till antroposofin utifrån dess karakteristika. Genom att medvetet använda sekten 

och andra ord som har en innebörd inom en tolkningsram, förstärks narrativet om det avvikande 

och nyhetsvärdet. Nyhetsvärdet förstärks vidare genom en förflyttning till ett nutidskontext 

genom användning av mediers andra dominerande medielogik, källorna. Deras roll kan utifrån 

medielogiken förstås utifrån att deras beskrivningar skapar och bär nyheten utifrån mediers 

valda inramning. Sammantaget kan språkanvändningen av sektbegreppet i rapporteringen om 

Solvikskolan, waldorfskolor och antroposofin förstås utifrån begreppets centrala roll i 

medielogiken eller att fenomenet lever upp till de karakteristika som medier tillskriver en sekt.  
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel reflekterar jag över de svar som jag funnit i studien och teorin som jag använt. 

Jag för en diskussion om min valda metod och ansats och reflekterar över empirin. Efter en 

diskussion om möjliga bidrag av studien avslutar jag kapitlet med mina personliga reflektioner.  

5.1. Teoretisk reflektion 
 

Studiens frågeställning innebär att teorin rör ämnesområden inom religionssociologi och 

medievetenskap där jag innan studien hade en begränsad kunskap om medialisering. I teorin 

finns två forskare, Hjarvard och Lundby, som jag vill beskriva som ”grundläggande” i 

betydelsen att det stora flertalet av de forskare som verkar inom forskningsfältet refererar till 

dem. För mig har de fungerat som en ram inom vilken jag kunnat orientera mig och förstå 

medialisering, medielogik och dess centrala begrepp inom området. För att förstå religioners 

roll i medier har forskning av Lövheim et al (2015) och Axners (2015) varit oersättlig men det 

finns mycket litteratur i deras referenser som jag inte har läst in mig på och som möjligen kunde 

tagit mig ännu längre. Frisks (1998), Barkers (2001/2008) och Bogdans (2019) forskning har 

givit mig goda insikter i hur sekter och NRR är starkt sammankopplade. Sammantaget har 

teorin identifierat teman och samband i materialet där mediers identifiering av Solvikskolan 

som en sekt har lett till en medielogik som liknar den som i teorin beskrivs för religion och 

specifikt NRR.  

 

Genom behandlingen av waldorfrörelsen och de likheter som Richardson och van Driel (1997), 

Wright (1997) samt Barker (2001) beskriver av rörelser som anses avvikande, tycker jag mig 

förstå att medier ser waldorfrörelsen som avvikande. Det kan ses som en självklarhet men är  

anmärkningsvärt om det också innebär en stereotypskapande behandling i medier. Det spår jag 

finner intressant och relevant att fördjupa i vidare studier är begreppsanvändningen av NRR. 

Vad innebär det för berörda fenomen, och samhället, om det som medier anser avvikande 

beskrivs som en sekt och får en annorlunda mediebehandling utifrån det perspektivet? Vad 

innebär det att begrepp som vetenskapen valt som alternativ till sekt i allmänhetens ögon fått 
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samma innebörd? Har det att vetenskapen lämnat sektbegreppet till andra arenor? och Har det 

skett begreppsförskjutning av sektbegreppet? 

5.2. Metodisk reflektion 
 

Min intention var att genomföra en innehållsanalys med en induktiv ansats. Ansatsen blev 

istället abduktiv och jag ser en vinst med skiftet eftersom den växelvisa påverkan mellan teori 

och material har hjälpt mig att tydligare se det som finns dolt i texten. Man skulle kunna 

argumentera för att mediedelen av arbetet fått en deduktiv ansats trots att ingen tes testats. Jag 

menar att det är ett resultat av den abduktiva ansatsens växelvisa sökande efter teori som 

förklarar materialet. Den största styrkan med den valda ansatsen är att jag sett saker i materialet 

som jag inte hade upptäckt med en deduktiv ansats. För att finna svar och mönster i materialet 

har metoden drivit mig att söka en större mängd teori med resultatet att jag uppnått den 

förståelse som jag eftersträvat. Därtill har jag nått en djupare förståelse av medielogiken, sekter 

och NRR. Mitt material är begränsat och jag har använt en kvalitativ metod. Båda är 

utgångspunkter som ger konsekvensen att studiens resultat har en begränsad generaliserbarhet, 

något som hade kvarstått med en deduktiv ansats. Däremot menar jag att min studie kan fungera 

som en mindre delmängd i forskning om medielogik och rörelser som medier anser vara sekter 

eller NRR. 

 

Det finns utmaningar i materialet relaterat till journalisternas tendens att använda sig själva 

som källor, vilket väcker frågan kring hur det påverkar reliabiliteten. Det vilar på mig som 

forskare att vara tillräckligt tydlig och transparent med arbetsprocessen för att uppnå validitet. 

I detta arbete handlar det främst om tematiseringen av materialet samt hur det redovisas och 

analyseras med hjälp av teorin. I uppsatsen är den kommunikativa valideringen central och 

språket mitt metodmässigt centrala verktyg. Därför krävs ett aktivt arbete av mig för att uppnå 

de akademiska kraven med ett språk som förstås av den allmänt intresserade.  

5.3. Empirisk reflektion 
 
Empirin i mitt arbete innehåller två huvudsakliga delar, fenomenets begrepps- och innehålls 

beskrivning och medialiseringen av fenomenet, där innehållet ledde mig till teori om 
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medielogik. Vid en jämförelse av mina resultat med tidigare forskning kan jag se likheter med 

det Hjarvard (2013, s 87) lyfter i Cooks (1998) forskning beskrivet som att ”entertaining 

stories” ändrar journalismen och skapar stereotyper (Axner 2015, s 23). Det liknar den 

påverkan som journalismen haft på materialet i arbetet. Konsekvensen är att resultatet mer 

avspeglar en nyhetsrapportering i enlighet med medielogiken. En nyhetsrapportering som 

närmast kan beskrivas bekräfta stereotyper än visar på ett djupt grävande efter sanningen. 

Frågan är vilken roll det spelar att journalisterna ska hantera ämnet och att grunden för nyheten 

är en skildring av ett fenomen och händelser som ligger flera decennier tillbaka i tiden. 

Situationen har likheter med den Doherty (2014) och Wright (1997) beskriver där journalister 

rapporterar utan att nödvändigtvis ha djupare ämneskunskap än egna anekdotiska kunskaper. 

Min reflektion ligger följaktligen i linje med Richardson och van Driel (1997) om betydelsen 

av journalisternas inställning till tro och andlighet, relevanta ämneskunskaper och hur det 

påverkar journalismen. Jag hade velat veta mer och reflekterar över vilken betydelse den 

beskrivna medielogiken har för den grupp som anses, och avbildas, som onormal och 

avvikande. I en sekulär kontext där post kristna sekulära svenskar associerar religion med 

förtryck (Thurfjell 2015, s 9f) och utredningen (SOU 1998:113) menar att vi lever i ett samhälle 

där vidskepelse frodas, blir min uppfattning att det inte krävs mycket för att anses avvikande 

medan konsekvenserna framstår som betydande.   

5.4. Bidrag 
  

Det är möjligt att kunskapen redan finns om att medier både rapporterar om och skapar samma 

nyheter. För mig var det en insikt som jag nådde genom min process, där jag tyckte mig se att 

sektbegreppet och beskrivningar utifrån sektens karakteristika inramar och bygger upp nyheten 

och berättelsen om sekten, snarare än förklarar den. Att en sekt är negativ behövs inte förklaras, 

tvärtom är sektbegreppet en förklaring i sig. Konsekvensen blir att ord och begrepp blir viktiga 

i en kontext där berättelsen byggs upp i tid och rum. Jag tänker på Barker (2008, s 167), som 

menar att det kan finnas skäl till negativ journalistik samt om det som skrivs är sant och relevant. 

Jag påstår inte att det som beskrivs inte var eller är sant och relevant eller att den verklighet 

som beskrivs inte var eller är verklig. I mitt material tecknas sekten genom användningen av 

källor, språk och en tidsglidning som innebär att händelser i dåtid hos ett fenomen, en skola 

som kan beskrivas ha sektens karakteristika, blir en nyhet i nutid med ett samband till flera 

fenomen. Genom den språkliga tidsglidningen från preteritum till presens skapas en 
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medialdiskussion som om den berör något som sker i nutid. Tillsammans med en 

begreppsspråklig användning inom en tolkningsram, förvandlas berättelsen om en skola till 

nyheten om antroposofernas sektskola i en version av sanningen som speglar en annan 

verklighet. Bäst kan det beskrivas som en omvänd film där verkligheten går från färg till 

svartvitt med stereotypa beskrivningar av det extrema och avvikande men som tappar nyanserna 

av en komplex social verklighet. Min reflektion och bidrag är att båda filmerna finns samtidigt. 

Frågan är vilken betydelse det har för medier och samhälle att diskutera en medialiserad 

dåtidsskildring i ett nutidssammanhang som om det är en nutidsskildring?  

5.5. Avslutande reflektioner 
 
Debatten om den specifika skolan har tystnat i medier men det är tydligt att medier har stor 

påverkan på hur en debatt förs. Empirin och teorin har tillsammans gett mig relevanta svar på 

frågeställningen men det finns kvarvarande frågor som rör nyhetsmediers roll i samhället. För 

att få ett vidgat perspektiv på min frågeställning sökte jag material över en 10 års period i 

rikstäckande nyhetsmedier, vilket resulterade i 11 artiklar publicerade under 2 månader 2021. 

I dem görs en inramning av den antroposofiska rörelsen som avvikande med en egen värld, 

men utan skildringen från Solvikskolan lever rörelsen inte upp till medielogikens krav på 

nyhetsvärde. Frågan är vad som hänt om beskrivningen hade utnyttjat mer av den intervjuade 

religionsvetaren Swartz kunskaper, velat veta mer och frågat mer utanför narrativet. Den kunde 

också vidgats med andra perspektiv genom källor som Synne Myrebøe (2021, s 110) fil.dr. i 

historia och utbildningsvetenskap, och hennes beskrivning av waldorfpedagogiken kopplad till 

Aristoteles och ”tanken om varje människas kultivering av en unik andra natur som 

utbildningens mål” där Steiner liksom Ellen Kay betonade bildning och var kritisk till 

ojämlikheter mellan könen i skolsystemet. En sådan beskrivning skulle störa journalistens 

språkliga inramning och källornas roll som skapare och bärare i linje med den inramningen (se 

Hjarvard 2013, s 97). Jag skulle vilja veta mer om fenomenen och händelser som bjuder 

motstånd mot narrativet. En fråga som jag skulle vilja fördjupa är frågan om vad och vem som 

tar nyhetsmedias plats som informations- och nyhetsförmedlare, om nyhetsmedier tar rollen 

som berättare av ”entertainment stories”? och Menar medier att antroposofin är en religion eller 

NRR?  
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Sammanfattning 

I maj 2021 sändes en dokumentär ”De utvalda barnen (2021) om waldorfskolan Solvik. I den 

efterföljande mediedebatten användes återkommande sektbegreppet. Syftet med min studie är 

att utifrån ett religionssociologiskt perspektiv förstå hur och varför sektbegreppet används i ett 

urval av svensk rikstäckande media i relation till waldorf och antroposofin. Målet är att få en 

djupare förståelse för medielogikens betydelse för användningen av begreppet. För att uppnå 

mitt mål och syfte valde jag en textanalytisk kvalitativ metod med en abduktiv ansats.  

 

Jag har studerat användningen av begreppet i 11 artiklar från Aftonbladet, DN, ETC, Expressen, 

GP, SvD och SVT publicerade under maj – juni 2021, vilket utgjorde mitt material. Med hjälp 

av forskningsfrågor har materialet tematiserats och analyserats det med hjälp av teori om 

medielogik inom nyhetsmedier samt sekt och närliggande begrepp i ett religionssociologiskt 

perspektiv. I teorin beskrivs hur medier i den västerländska världen drivs av en medielogik där 

nyhetsvärde spelar en central roll. Sekten beskrivs som ett avvikande fenomen synonymt till 

”cult” och NRR. Begreppen anses svåra att definiera och NRR används både som ett substitut 

till sektbegreppet och som ett samlingsbegrepp för tros- och livsåskådningar i olika former.  

 

Slutsatsen i studien är att medier använder sektbegreppet både för att beskriva ett fenomen som 

har sektens karakteristika och för grupper kopplade till antroposofin. I medier används sekten 

både som en beskrivning av nyheten men också som ett sätt att skapa nyheten utifrån en 

medielogik där språket och inramningen i tid och rum är central. Genom att medvetet använda 

sekt och andra ord som har en innebörd inom en tolkningsram, förstärks narrativet om det 

avvikande. Mediernas andra dominerande medielogik, källorna, beskriver fenomenen i en 

nutidskontext och förstärker på så vis nyhetsvärdet genom signifikans och aktualisering. 

Sammantaget leder medielogiken till dubbla verklighetsbeskrivningar där medieverkligheten 

blir en konsekvens av hur media har förändrat konstruktionen av verkligheten genom 

medialiseringen och medielogiken. 
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