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1. INLEDNING

Det är en svår och märklig sak att en dag vakna upp och inse 
att man är medlem i en sekt. Grunden för ens tillvaro rycks 
undan. Alla val man har gjort, allt man trott på, de värderingar 
man handlat efter visar sig vara kulisser byggda på tomma löf
ten, lögner och halvsanningar, delar i en tillvaro vars förutsätt
ningar rasar runt omkring en. Det var vad jag upplevde våren 
2000 när jag lämnade Livets Ord efter att ha varit en del av den 
s.k. trosrörelsen i 17 års tid. Processen som gjorde att jag till 
slut lämnade organisationen var lång. Men själva beslutet och 
utträdet skedde under en kort och intensiv tid då rörelsens 
karak tär blev uppenbar för mig. Jag minns tydligt den skräck
blandade fascinationen när jag för första gången surfade ut på 
nätet och läste en definition på en sekt. Med en svindlande 
känsla i maggropen kunde jag pricka av nästan alla punkterna 
på listan. Allt hade jag upplevt under mina år inom tros rörel
sen. När jag hade läst dessa sidor fanns det inte längre någon 
återvändo. Min väg ut ur organisationen var ohejdbar. 

Den här boken är i viss mån ett historiskt dokument. Mina 
upplevelser och mycket av källmaterialet kommer från åren 
1984 till 2001. Livets Ord kan mycket väl ha förändrats efter 
den här perioden. För min berättelse spelar det ingen roll. 
Poängen är att det är från den här bakgrunden man har kom
mit. Innan organisationen verkligen har gjort upp med sin 
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historia har den långt kvar innan den har förändrats. Den här 
boken handlar inte bara om Livets Ord eller mina upplevel
ser där. De psykologiska mekanismer och de tankekontrolle
rande metoder som kännetecknar sekter är universella och 
kan belysa fenomen också i andra auktoritära och manipula
tiva miljöer och kan kanske vara ett svar på frågan hur en 
sekt kan uppstå. 

Boken består av tre avdelningar och en slutkommentar. 
Den första delen handlar om mitt liv i rörelsen och varför det 
är så svårt att lämna en sekt. Den andra handlar om vad som 
skapar en sekt och en sektledare och den sista delen om olika 
typiska eller mer aparta inslag i Livets Ords teologi och om hur 
de arbetar för att sprida sin lära till barn, till andra kristna och 
ut i samhället. 

Det är inte så att alla aspekter av en sektverklighet är av 
ondo. I så fall skulle inte någon människa bli medlem eller 
stanna kvar. Inte heller är begreppet sekt enkelt att definiera. 
Men det innebär inte att det saknar innehåll. För mig betyder 
det en sluten organisation med ett manipulerande ledarskap 
som uppfyller vissa grundläggande kriterier som jag kommer 
att redovisa senare. Sektbegreppet har under ett par år varit på 
väg ut ur den svenska diskussionen. Man har till exempel från 
religionssociologiskt håll velat föra in termen »nyandliga rö
relser« istället. Det är lite olyckligt eftersom sekt är den gängse 
termen för den här typen av organisationer i en europeisk dis
kussion. Att begreppet kan vara svårt att använda eller att de 
utpekade grupperna känner sig kränkta av benämningen kan 
inte vara avgörande för vilket ord man använder. Från reli
gionssociologiskt håll betraktar man sekter som studieobjekt. 
Man ställer sig utanför det som sker och betraktar det ungefär 
som en skogsvandrare en myrstack och lägger sig inte i hur 
myrorna lever eller hur de mår. För mig som har varit en sådan 
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myra är det ett annat perspektiv som gäller. Jag känner med de 
människor som sitter fast i sekten.

I den här boken finns mina minnen och bilder från mitt liv. 
Någon annan kanske har andra minnen av de tillfällen och de 
situationer jag kommer att återge. Det är omöjligt att undvika 
eftersom upplevelser och minnesbilder skiftar och påverkas av 
vad vi är med om i livet. Lika självklart är det att jag har valt att 
fokusera på det som jag tycker är negativt med Livets Ord. Det 
är ingen vetenskapligt objektiv text utan mina åsikter. Att 
marknadsföra sina positiva sidor, det klarar den här typen av 
organisationer så bra själv. En sådan bok behöver inte skrivas 
av en utomstående. Däremot är de mycket dåliga på självkritik 
för att uttrycka det milt. En del av den dubbelhet som präglar 
organisationer som Livets Ord är att man gärna presenterar en 
viss bild av sig själva utåt medan man inne i organisationen 
undervisar om andra saker. Det är denna inre verklighet som 
jag vill lyfta fram. 

Det finns ett antal människor som i skrift och på hemsidor 
berättat om sina upplevelser inom Livets Ord. Det finns också 
åtskilliga pastorer och medlemmar i andra frikyrkor som kan 
berätta om hur Livets Ord splittrat församlingar runtom i lan
det. Likaså finns det psykiater, psykologer och socionomer 
som utifrån sina professioner skulle kunna berätta hur det har 
varit att möta medlemmar från trosrörelsen genom åren. Men 
jag har medvetet valt att inte berätta andra historier än min. 
Enskilda berättelser är alltid subjektiva och jag kan bara gå i 
god för min egen. 

En del av materialet kommer från källor jag varken kan 
 eller vill avslöja. Det gäller speciellt de anteckningar från Li
vets Ords bibelskola, som jag använder för att belysa det som 
kan kallas dess esoteriska eller hemliga lära. Det gäller också 
de mail som jag har fått genom åren. Dessa har jag fått i förtro
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ende och jag kan inte avslöja från vem, bara garantera deras 
autenticitet. I övrigt kommer alla citat från rörelsens egna 
bandinspelningar, böcker och andra publikationer, förutom 
något enstaka exempel som är inspelat i en kyrka i USA. Allt 
man gör och säger anses så viktigt att i princip varje möte spe
las in på band.

Boken innehåller medvetet många citat. Jag vet att det gör 
den mer svårläst. Men jag vill ge så stor autenticitet som möj
ligt åt texten och läsaren en möjlighet att känna stämningen 
inne i en manipulativ sekt och själv uppleva det språk som an
vänds där. Karaktären på citaten har ett budskap i sig. Det 
speglar den världsbild som fanns och finns inne i organisatio
nen Livets Ord på ett sätt som ingen beskrivning skulle kunna 
göra. Jag vill också visa att jag inte försöker förvränga bilden av 
Livets Ord med enstaka citat plockade ur sitt sammanhang. 
Det är inte enstaka lapsusar som ledarskapet på Livets Ord har 
gjort, allt ingår i den världsbild de byggde. Genom åren har 
 Livets Ord alltid hävdat att den kritik som framkommit bygger 
på missuppfattningar eller kommer från bittra och besvikna 
före detta medlemmar som bara är ute efter att skada organisa
tionen. Därför tycker jag att det är en poäng att ledarna får 
komma till tals, även om de inte själva väljer vad som citeras. 

Det har nu gått åtta år sedan jag lämnade Livets Ord. När 
jag ibland blir presenterad som före detta medlem känner jag 
inte igen mig, jag måste nästan vända mig om för att se vem de 
pratar om. Egentligen ville jag inte skriva den här boken, men 
det är dags att lämna Livets Ord bakom mig. Jag kunde inte 
göra det utan ett avslut. Det avslutet är den här boken.

Det här är det Livets Ord jag upplevde och lämnade och 
min förhoppning är att boken ska kunna hjälpa andra att läm
na eller åtminstone hindra en del från att gå med i Livets Ord 
eller någon liknande auktoritär organisation. Förhoppningsvis 
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kan boken också öka kunskapen om sekter i vårt samhälle och 
hur vi ska hantera auktoritära manipulativa ledare och de or
ganisationer de bygger upp kring sig.
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2. VAD äR LIVETS ORD?

Livets Ord är en bokstavstroende väckelsekristen grupp i Upp
sala styrd av en före detta präst i Svenska kyrkan, Ulf Ekman. 
Rörelsen är teologiskt och historiskt en avläggare av pingst
väckelsen, som uppstod i USA kring förra sekelskiftet och 
snabbt spreds över hela världen. I Sverige representeras denna 
främst av Pingströrelsen vars största kyrka, Filadelfiakyrkan, 
ligger i Stockholm. Dess upphovsman i Sverige var Lewi Peth
rus som också bland annat startade Kristen demokratisk sam
ling (idag Kristdemokraterna). Typiskt för Pingströrelsen är 
extatiska inslag på mötena, tungomålstalande och förböns
gudstjänster för sjuka. De var i början ökända för sin stränga 
syn på hur medlemmarna skulle leva sina liv och för sina 
aggressiva evange lisationsmetoder. Allt från en felaktig hår
uppsättning till fotbollsspelande på en söndag kunde rendera i 
utskällningar och anklagelser för ogudaktighet och uteslut
ningar ur gemenskapen. Epitetet »Guds barnbarn« gavs till 
den andra generationens medlemmar som gjorde kraftigt upp
ror mot allt det förtryck och den trångsynthet de upplevde i 
dessa tidiga pingstförsamlingar. 

Inom den amerikanska pingstväckelsen uppstod på 1970 
talet en rörelse som betonade bibelställen som talade om he
lande och ekonomisk framgång. Man hävdade att tron skulle 
ge materiella fördelar i detta livet. En av de främsta represen
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tanterna för denna rörelse som kallas »the Word of Faith 
Teaching Movement« eller »the Wealth and Health Move
ment« var predikanten Kenneth Hagin, som har en bibelskola 
i Tulsa, Oklahoma. Han predikar att Jesus dött inte bara för 
våra synder utan också för alla sjukdomar. Ekonomiskt väl
stånd, framgång och helande kommer den som tror på Jesus 
till del eftersom han eller hon genom sin frälsning har ingått 
ett förbund med Gud, ett förbund som Gud måste hålla. Den 
troende kan alltså kräva pengar och hälsa av Gud, som är 
tvungen att »stå vid sitt ord«. En annan del av läran är att det är 
djävulen som håller tillbaka pengarna eller förhindrar botan
det och att den troende har fått makt att befalla djävulen att 
släppa det som tillhör honom. Hagin påstår sig ha haft flera 
uppenbarelser där han fått undervisning direkt av Jesus. Ett 
genomgående drag i trosrörelsen är att predikanterna påstår 
att Gud har talat med dem om allt möjligt.

Till Hagins bibelskola kom Ulf Ekman i början av 1980 
talet och han har själv beskrivit hur detta helt förändrade hans 
liv. Efter en period som FNLaktivist blev han frälst och aktiv i 
en bokstavstroende evangelisationsorganisation som heter 
Navigatörerna. Därifrån gick han via teologiska studier till en 
tjänst som studentpräst i Uppsala, innan han under tidigt 
1980tal kom i kontakt med de radikala delarna av den ameri
kanska trosrörelsen genom sin blivande svärfar Sten Nilsson, 
före detta missionär i Indien. 

1983 kom Ulf Ekman tillbaka till Sverige och startade en 
imitation av Hagins bibelskola med samma betoning på bok
stavstro, tro på uppenbarelser och övernaturliga upplevelser. 
Han kopierade allting från skolan i Tulsa, vilka ämnen man 
undervisade i, hur predikstolen såg ut och hur lokalerna möb
lerades. Ulf Ekman samlade snabbt en grupp omkring sig som 
var övertygade om hans anspråk att vara en apostel, en av Gud 
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sänd ledare. Bland dessa hittar man fortfarande de ledande i 
församlingen, personer som Robert Ekh och Svante Rumar.  
I början var Livets Ord bara en bibelskola, men det blev snart 
uppenbart att människorna där inte kände sig hemma i de 
tradi tionella församlingar som fanns i Uppsala. Så föddes för
samlingen Livets Ord. Under några stormiga år på mitten av 
1980talet utsattes organisationen för massiv kritik i mass
media på grund av de ganska bisarra former som gudstjänster
na och medlemmarnas trosliv kunde ta sig. Från den här tiden 
kommer de bandinspelningar där Carola Häggkvist profeterar 
och pratar om demoner, där hundratals medlemmar kräktes 
upp sina demoner i plasthinkar, där evangeliserande nitiska 
medlemmar försökte bota rullstolsburna handikappade på 
Uppsalas gator m.m. 

Den extatiska och aparta formen på möten, undervisning 
och gemenskap skapade stora problem för många unga män
niskor som inte hade någon tidigare församlingsgemenskap 
eller livserfarenheter att luta sig emot. Gudrun och Per Swart
ling skrev t.ex. en artikel i Läkartidningen om ungdomar som 
fått psykiska problem efter kontakt med rörelsen. Livets Ord 
fick också mycket negativ kritik när det uppdagades att man 
hade undervisat om att aga borde användas i uppfostrings
syfte, i direkt trots mot svensk lagstiftning. Ulf Ekman und
kom med blotta förskräckelsen fängelse för uppvigling till 
barn aga på grund av att brottet var preskriberat. Hade försam
lingsmedlemmar berättat hur det verkligen gick till, hade det 
varit uppenbart att uppviglingen fortsatt långt efter att pre
skriptionstiden gått ut.

I början var rörelsen öppet kritisk och mycket nedlåtande 
till andra kristna rörelser. Pingströrelsen häcklades offentligt 
och framförallt fick dess demokratiska styrelseskick utstå 
mycket kritik och raljerande från Ekmans predikstol. Varför 
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skulle man ha demokrati när Gud ändå talade direkt till ho
nom om hur saker och ting skulle vara? Pastor Bror Spetz i den 
närstående Södermalmskyrkan myntade uttrycket »demon
krati« när han uttryckte sitt förakt för demokrati inom kristna 
församlingar. En total schism utbröt mellan Pingströrelsen och 
Livets Ord, där Pingströrelsen vägrade ta in annonser i sin tid
ning Dagen.

Från att i början ha växt stadigt har Livets Ord det senaste 
decenniet legat kring 2 500 medlemmar, barn och vuxna in
räknade och uttrycken för organisationens tro har mildrats. 
Lika hårt som man i början markerade att vara annorlunda, 
lika hårt kämpar man idag för att framstå som en vanlig kris
ten kyrka. Det finns till och med närmanden till katolicismen i 
några av deras uttalanden de senaste åren. Om detta är en 
verklig förändring hos Ekman eller om han genom att närma 
sig andra samfund vill skapa sig en större plattform och ett 
bättre »kundunderlag« är svårt att veta. Men det är en positiv 
utveckling för medlemmarna som nu utan att stigmatiseras 
kan komma i kontakt med andra kristna traditioner, vilket gör 
att livet inne i organisationen normaliserats och de mest bi
sarra dragen har försvunnit. Det innebär dock inte att organi
sationen är som vilken kyrka som helst eller att organisationen 
upphört att negativt påverka hur människor mår. Det händer 
fortfarande att unga människor måste omhändertas av psykia
trin efter att ha kommit i kontakt med rörelsen. 

De organisationer som Ekman nu närmar sig bör vara upp
märksamma på vilka motiv han har och vilken position han 
skulle vilja ha i gemensamma fora. Det ska noteras att Ulf Ek
man hävdar att ingenting har förändrats i läran eller i den 
grundläggande tron i organisationen. Ulven har inte blivit ett 
lamm. Kanske har han bara kastat ett fårskinn över axlarna för 
att kunna komma närmare flocken. Det är viktigt att komma 
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ihåg att Ulf Ekman genom åren har besvarat all kritik med en 
axelryckning och hävdat att det inte har funnits några pro
blem, att kritiken mot honom beror på människor som inte 
talar  sanning, att det är myter som media och andra kyrkor har 
skapat. Det är ganska märkligt som f.d. medlem att höra eller 
läsa hur han så obesvärat ljuger om sin egen inblandning eller 
hur saker och ting faktiskt förhöll sig och inte minst uppvisar 
ett sådant förakt mot människor han har skadat.

Livets Ord har verksamhet inte bara i Uppsala utan i ett 
antal  svenska städer. Genom ungdomsorganisationen Ny Ge
neration och antiabortorganisationen Ja till Livet har man in
flytande också i andra kristna organisationer och inom Krist
demokraterna. Konfessionella kristna friskolor är en viktig del 
i den politiska och ideologiska strategin. De har också verk
samhet i andra länder, främst i det forna östblocket. Det fanns 
ett stort »andligt« tomrum i det forna Sovjetunionen och allt 
som kom från väst eller hade med religion att göra rönte enor
ma framgångar efter att kommunismen föll. Detta gäller såväl 
Jehovas vittnen och mormonerna som Livets Ord. Livets Ord 
betraktas idag av många, till exempel den ortodoxa kyrkan, 
som en av de farligaste sekterna i Ryssland. 
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