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Abstrakt 
Uppsatsens syfte var att belysa likheter och skillnader i medlemmars kontra avhoppares bild 

av Knutbyförsamlingen. Forskningsproblemet var motsättningen som finns mellan medlem-

mars och avhoppares bild av församlingen. Forskningsfrågorna var: hur beskriver man? Hur 

värderar man? Vilka skiljelinjer finns? De olika bilder som respondenterna gav belystes med 

hjälp av socialkonstruktivistisk teori, för att undersöka respondenternas olika bilder av verk-

ligheten. För att besvara forskningsproblemet utfördes fyra kvalitativa intervjuer, två med 

medlemmar i församlingen och två med personer som har lämnat den. Resultatet visade att det 

fanns stora likheter i sättet på vilket respondenterna beskrev olika fenomen, däremot hade de i 

huvudsak olika sätt att förklara dem på. Slutsatsen är att huruvida man betraktar något som 

äkta eller oäkta, är av stor betydelse. Det är även påtagligt hur allt som inte passar in i vår 

egen världsbild, systematiskt beskrivs med våra egna termer. 
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Inledning 

Uppsatsens vetenskapliga syfte och problemställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa skillnader och likheter i medlemmars kontra ”avhoppares” 

bild av församlingen i Knutby. Avhoppare har kritiserat församlingen för maktmissbruk och 

slutenhet, men många människor som är kvar i församlingen har tillbakavisat kritiken och 

menar att de trivs bra och att maktmissbruk har förväxlats med ett starkt ledarskap, och att de 

inte är mer slutna än någon annan församling. Min avsikt är att tala med både människor som 

är med i församlingen och människor som har lämnat den, för att ur ett socialkonstruktivis-

tiskt  perspektiv analysera respondenternas bild av sin verklighet.  

    Religiösa församlingar, vare sig det är sekter/avgreningar från ett större samfund, eller 

klassiskt religiösa församlingar, finns och kommer med all säkerhet att finnas även fortsätt-

ningsvis i vårt samhälle. Jag tror att det behövs en större förståelse för dessa fenomen. Sekt-

rädslan ökar när vi läser i tidningarna om slutna grupper och när religiösa termer blandas in är 

det många som troligtvis avskräcks därför att man inte förstår. Som socialarbetare kan man i 

exempelvis kuratorssamtal komma att möta människor som lever i eller har levt i sekter. Man 

kan möta dem i arbete med familjer och barn, eller i andra sammanhang. Det talas mycket i 

Sverige om ”sekter” som ”otäcka fenomen” men mer sällan om människorna som faktiskt 

lever i dem och deras inställning till sitt sammanhang.   

   Forskningsproblemet är just motsättningen mellan avhopparnas och församlingsmedlem-

marnas påståenden. Vad gör att deras egna bilder av församlingen skiljer sig drastiskt från 

varandras? Utifrån detta har jag formulerat forskningsfrågorna, som jag lämnat ganska vida 

eftersom jag kommer att arbeta induktivt då jag har samlat in intervjumaterialet. Frågorna är: 

a) Hur värderar man?  

-Exempelvis olika företeelser inom församlingen, livsstil etc.  

b) Hur beskriver man? 

-Fenomen inom församlingen, exempelvis ledarskapet, gruppsammanhållning m.m 

c) Vilka skiljelinjer finns? 

-I sätt att beskriva och värdera beroende på om man är med i församlingen eller har läm-

nat den  

 6



Uppsatsens upplägg 

Jag kommer att börja med att redovisa de centrala begrepp som kan behöva förtydligas för att 

läsaren lättare ska kunna följa resonemangen. Därefter följer en presentation av tidigare 

forskning, innan jag tar upp de teorier som jag har valt att analysera empirin utifrån. Därefter 

följer ett metodavsnitt, i vilket jag redovisar hur jag arbetat, för- och nackdelar med vald me-

tod. Efter en presentation av intervjupersonerna, redovisas resultatet, följt av analys och dis-

kussion. Sist i uppsatsen återfinns litteraturförteckningen. 

Centrala begrepp 

Sekt – Sektbegreppet är inte helt entydigt, och har olika innebörder beroende på var man söker 

svaret. Bryan Wilson (1970) definierar en sekt som en religiös proteströrelse, en protest mot 

den etablerade religionen. Denna syn innebär att kristendomen i sig från början var en judisk 

sekt.  

    Definitionen av sekt såsom jag misstänker att de flesta använder begreppet, finns exempel-

vis i Göran Gustafssons ”Tro, samfund och samhälle” (2000). Han menar att kännetecken för 

en sekt är att den är totalitär, och styr medlemmarnas liv. Han menar att sekter ofta kommer i 

konflikt med samhället, då de vanligtvis har en tro som inte går ihop med samhällets övriga 

värderingar. Han menar även att sekten uppfattar sig själv som elitisk.  

    I den mån jag själv använder begreppet, gör jag det utifrån Wilsons definition. Dock bör 

poängteras att det inte är min avsikt med denna rapport att reda ut huruvida Knutbyförsam-

lingen är en sekt eller ej, enligt vilken definition det än månde vara.  

Avhoppare – Jag använder uttrycket för att benämna de personer som har lämnat Knutbyför-

samlingen efter meningsskiljaktigheter, för att skilja dem åt från människor som har lämnat 

församlingen på grund av exempelvis en flytt, eller andra omständigheter som inte har att göra 

med att man hade olika åsikter om saker och ting.  

Äldstebroder – Term som används inom vissa frikyrkor (pingströrelsen, exempelvis) för att 

benämna en ledare med ansvar främst för församlingens andliga inriktning. I många fall är 

äldstebröderna även medlemmar av församlingens styrelse.  

Äkthet – Utifrån resultatet har jag dragit slutsatsen att respondenterna tenderar att se saker 

som äkta eller oäkta. Denna tråd har jag följt upp i analysen och jag sätter då likhetstecken 

mellan äkthet och att betrakta något som utfört med sann uppsåt, dvs. utan bakomliggande 

motiv/andra motiv än de man säger sig ha.  
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Tidigare forskning 

Det finns en uppsjö av empiriskt material kring religiösa rörelser och religiösa sekter. Dock 

finns det inte så mycket vetenskaplig forskning i området, och den forskning som finns är 

huvudsakligen uppdelad i två läger, ”för” och ”emot” religiösa sekter. De dominerande teore-

tiska perspektiven är religionssociologiska och socialpsykologiska.  

    Att man använder terminologin på olika sätt gör forskningen svår att jämföra, det finns helt 

enkelt inte ett gemensamt sätt på vilket forskare använder sig av ord som exempelvis ”sekt”.   

    Jag har här riktat in mig på vad som skrivs om människor i sekterna, och de som har levt i 

dem. För andra diskussioner om sekter som fenomen (ur ett sociologiskt perspektiv), se ex-

empelvis Wilson (1970) samt Stark/Bainbridge (1985).   

    Forskning som ställer sig mer positiv till religiösa sekter kan man i Sverige främst finna 

inom föreningen FINYAR, som står för ”Föreningen forskning och information om nya reli-

giösa rörelser”. Ordföranden Lise-Lotte Frisk skrev 1993 avhandlingen ”Nya religiösa rörel-

ser i Sverige”. Det är en studie vars syfte är att analysera vissa nyreligiösa rörelser (bl.a. Hare 

Krishna och Scientologerna) utifrån vissa religionssociologiska och socialpsykologiska fråge-

ställningar. De viktigaste slutsatserna man kan dra utifrån Frisks studie är att många av med-

lemmarna i de aktuella sekterna betonade att de inte gjort avsteg från sina tidigare liv efter det 

att de gått med i sekten, utan att förändringarna som medlemskapet innebar snarare hade kom-

mit långsamt. Det var tre gånger vanligare att medlemmarna uppgav att föräldrar och syskon 

var positiva till medlemskapet, än negativa till det. Vidare sätts, i viss litteratur, ett samband 

mellan anslutning till sekten och att individen varit utsatt för deprivation, befunnit sig i ett 

kristillstånd eller stått vid en vändpunkt i livet. Inga sådana samband kunde påvisas i Frisks 

studie.     

    Går man utanför Sveriges gränser kan man hitta Eileen Barker, professor i religionssocio-

logi, vars studie om moonrörelsen, ”The making of a moonie, choice or brainwashing?”  kom 

ut första gången 1984. Även det är en sociologisk studie, utförd med hjälp av både djupinter-

vjuer, deltagande observationer och frågeformulär. Barker koncentrerar sig på varför och un-

der vilka omständigheter människor ansluter till Moon-rörelsen, varför de lämnar den, organi-

sationens kommunikationssystem samt hur ledarstrukturerna ser ut. Studiens bredd gör att den 

dels behandlar frågorna på en individnivå, men även på gruppnivå då det även handlar om 

hela gruppens struktur och kommunikationen inom den. Barkers slutsats är att det är svårt att 

avgöra huruvida det rör sig om ”choice” eller ”brainwashing”, dvs. val eller hjärntvätt, men 
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menar att det snarast lutar åt att svaret går att finna längre åt ”val”, på ett kontinuum där de 

utgör varsin ände.  

    När det gäller forskning som vänder sig mot sekter som fenomen, finns den i stor utsträck-

ning inom en organisation som heter ICSA, ”International cultic studies association” (Tidiga-

re AFF, ”American family foundation”). Psykologerna Robert J Lifton och Margaret Singer är 

förgrundsfigurer i den forskning som påbörjades och fortfarande pågår i USA runt skador och 

effekter orsakade av tankereformprogram eller ”mind control” som blivit ett vanligare uttryck. 

Mycket av den forskning som vänder sig emot sekter grundar sig på Liftons teori om ”thought 

reform processes”, (”Thought reform and the psychology of totalism”, 1961).  Liftons teori 

utformades efter studier av Koreakriget. Han såg hur amerikanska soldater kom hem som 

övertygade kommunister, och blev således intresserad av vilka mekanismer som kunde ha 

påverkat dem. Han fann åtta punkter som sedermera blev grunden för hans teori om det som 

vi idag kanske oftast kallar för ”hjärntvätt”.  

    Dr Margaret Singers kanske mest uppmärksammade verk är ”Cults in our midst”, som kom 

ut första gången 1995. Singers bok bygger på mer än fyrtio års arbete och intervjuer, med mer 

än 3000 avhoppare. Hon har observerat den direkta sociala och psykologiska påverkan som 

tankereformprogrammet har på ett stort antal individer. Hennes verk grundar sig med andra 

ord också på Liftons teorier, och analyserar utifrån dem bl.a. hur sekter rekryterar nya med-

lemmar, och hur de sedan manipuleras in i sektens liv och levnadssätt. En stor del av fokus 

ligger på de som lämnar sekter, och ett par av Singers slutsatser är att avhoppare ofta känner 

skuld och skam, exempelvis för att de ljugit, behandlat familj och vänner illa, som står utanför 

sekten. Många avhoppare, menar Singer, lever även med en rädsla för att de aldrig ska bli 

psykiskt hela eller få bli andligt uppfyllda, eftersom det är vad de har fått höra från sekten de 

tillhört.  

    Liknande slutsatser dras i ”Recovery from cults”, redaktör Michael D. Langone (1993), 

som även den grundar sig i stort på Liftons tankereformsteori, liksom svenska Maria Sjöbergs 

D-uppsats ”Trosförkunnelsen och dess avhoppare” (1988). Sjöbergs kvalitativa rapport foku-

serar på avhoppare från trosrörelsen i Sverige, främst Livets ord. Den viktigaste slutsatsen 

enligt Sjöberg är att trosrörelsen kan åsamka samma typ av skador hos enskilda individer, som 

ett långvarigt deltagande i en sekt/kult.  

    Jag förvånades över att jag inte fann någon forskning som analyserade sekter ur ett social-

konstruktivistiskt perspektiv, forskning där man tagit hänsyn till både människorna i sekten 

och utanför den.  
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Teoretiska utgångspunkter  

Jag har valt socialkonstruktivismen och fenomenologin som utgångspunkt för min analys. Jag 

har, som jag strax tar upp, studerat främst två verk. Det är Alfred Schütz ”Den sociala värl-

dens fenomenologi (1997/1999) samt Berger/Luckmanns ”Kunskapssociologi” (1966/2003). 

Dock har jag även inför detta avsnitt tagit del av annan litteratur som berör sociologi, social-

konstruktivism och fenomenologi, för att få en djupare förståelse för dessa ämnen (Ange-

löw/Jonsson, 2000; Bengtson/Burgess/Parrott/Mabry, 2002; Berger, 2001; Bjurwill, 1995).  

    Jag valt att fokusera på det som är lika, inom fenomenologin och socialkonstruktivismen. 

Nämligen inspirerades Berger och Lückmann, som brukar klassas som socialkonstruktivis-

mens förgrundsfigurer, av Alfred Schütz som i sin tur är en av fenomenologins centrala ge-

stalter. (Berger/Lückmann, 1966/2003). Alfred Schütz (1899-1959) i sin tur läste en del av 

Edmund Husserls verk och inspirerades delvis av det, men sedan utarbetade han egna teorier 

som inte hade mycket gemensamt med Husserls, som Jan Bengtsson skriver i inledningen av 

Schütz ”den sociala världens fenomenologi” (1999). Husserl är den som enligt min uppfatt-

ning oftast beskrivs som den moderna fenomenologins fader, men hans teorier har jag inte satt 

mig djupare in i, då jag avgränsat mig till att läsa Schütz.  
    Vad som följer under nästa avsnitt är hämtat ur Schütz’ ”Den sociala världens fenomenolo-

gi”, vilken innehåller några av de verk som Schütz skrev under åren 1932-53. Dessa utgavs 

inte i bokform förrän 1997, och utgavs på svenska 1999. 

Den sociala världens fenomenologi, enligt Alfred Schütz  

Relevansstrukturer 

Vad vi varseblir i vardagslivet är mycket mer än bara sinnesintryck. Det handlar om oerhört 

komplicerade konstruktioner. Enligt det fenomenologiska synsättet finns strängt taget inga 

enkla fakta, eftersom all vår kunskap bygger på konstruktioner. Konstruktionerna i sig beror 

på olika ting såsom generaliseringar, idealiseringar, osv. Detta innebär inte att vi inte kan 

fånga verkligheten, men att vi bara ser delar av den, så som den ter sig för oss. Vilka delar vi 

uppfattar, bestäms av vad som är relevant för oss.  

    Världen av fysiska ting, betraktar jag som den övergripande verkligheten, min kropp kan 

utföra konkreta gärningar, jag kan tala och röra mig och jag bjuds motstånd ibland när det 

gäller vad jag kan eller inte kan göra. Verksamhetsvärlden kallas den värld, där kommunika-
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tion och handlingar blir effektiva. Det är den verklighet som vi kan se omkring oss och som 

även andra i vår närhet betraktar som verklighet. Dock är inte alla skikt i verksamhetsvärlden 

av lika stort intresse för oss, de har olika relevans. Av det vi ser och upplever omkring oss, av 

det som så att säga finns inom räckhåll för oss, väljer vi ut objekt som vi tillskriver relevans. 

Det kan handla om ting som vi använder för att uppnå våra mål, eller vi kan se på objekt som 

obehagliga eller som något som kommer att ställa till problem för oss. Dessa ting, ser vi som 

viktigare så de kan komma att påverka oss på något sätt (Schütz, 1997/1999).  

    Människors relevansstruktur ser som nämnts olika ut, och det gör att jag och en annan per-

son kan tolka ett objekt på helt olika sätt, beroende på vad vi väljer att tillskriva det för bety-

delse.  

    De tolkningar vi gör, baserar sig på tidigare erfarenheter, vare sig det är våra egna erfaren-

heter eller sådana som någon annan gjort före oss och som de fört vidare. Erfarenheterna fun-

gerar sedan som ett referensschema för hur vi själva betraktar saker och ting.  

En biografiskt bestämd situation 

Relevanssystemen ligger till grund för vad Schütz kallar för en ”biografiskt bestämd situa-

tion”. Det handlar inte bara om var jag befinner mig rent fysiskt, utan mer om var jag står i 

sociala sammanhang, vad gäller tex. moralisk position och status. Denna biografiskt bestämda 

situation har jag själv definierat (utifrån de erfarenheter jag gjort, osv.). Den situation i vilken 

jag befinner mig, har således en historia av erfarenheter och kunskaper.  

Att betrakta olika ting på skilda sätt 

Jag vet, att andra människor i vissa fall kan betrakta samma saker som jag betraktar. Exem-

pelvis om jag befinner mig i ett rum tillsammans med B, och vi båda tittar på saken C. Dock 

så vet jag också, att vi kan se saker på olika sätt. Samma objekt kan te sig helt annorlunda för 

en annan människa, än vad det gör för mig. Enligt Schütz kan det bero på två saker: dels att 

jag som befinner mig ”här”, uppfattar ting annorlunda än den som befinner sig ”där”. Dels att 

den biografiskt bestämda situation som jag befinner mig i, och de relevanssystem som ligger 

till grund för dessa, inte är identiska med andra människors.  

    Att vi trots det övervinner skillnader i sätt att betrakta saker och ting, och kan interagera 

med andra människor, beror också på två saker (aa). Nämligen: att jag vet att saker och ting 

skulle se annorlunda ut om jag bytte plats med den andre, om hans ”här” i stället blev mitt 

”här”. Och dels att man tänker sig att mina relevanssystem ser i huvudsak likadana ut som 

andras relevanssystem. Man antar helt enkelt att man har valt ut och tolkat de gemensamma 
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objekten på samma sätt, och om man inte skulle ha gjort det, är skillnaden ändå ovidkomman-

de.  

    Schütz skriver om hur tesen om reciproka (dvs. ömsesidiga) perspektiv skapar ett antagan-

de om att det jag tar för givet, tar också du för givet. Att det tas för givet av alla personer vars 

relevanssystem i någon mån liknar mitt. I förlängningen, menar han, innebär det att min kun-

skap om någonting, ses som allas kunskap. Kunskapen betraktas som objektiv, och inte bero-

ende av hur någon uppfattar situationen. Inte betraktas den heller som beroende av var och 

ens unika biografiska situation, eller de syften som var och en eventuellt har. 

Tolkning och kommunikation 

Vi tolkar vanligtvis vårt vardagliga liv som verklighet. Den tolkning vi gör av världen, baserar 

vi enligt Schütz på de erfarenheter som vi hittills gjort. Dessa erfarenheter utgör, som tidigare 

nämnts, ett referensschema.  

    Vad som för en observatör framstår som samma handling utförd av olika individer, kan ha 

vitt skilda subjektiva betydelser för individerna. Vi tolkar varandras handlingar utifrån våra 

egna referensscheman. Sociala handlingar t.ex., innefattar någon form utav kommunikation. 

Jag kan tolka antingen det färdiga ”resultatet” av någons kommunikationshandlingar, eller, 

alternativt den pågående kommunikationen. Jag kan exempelvis tolka en skylt som någon har 

satt upp, eller jag kan lyssna medan någon annan pratar. I det senare fallet, tolkar jag vad den 

andre parten säger, och han upplever att jag lyssnar. Vi har ett gemensamt nu, och kan sedan 

säga att ”vi var med om det här tillsammans, vi upplevde det här tillsammans”. När jag tolkar 

något, gör jag det utifrån vilka ord den andre använder, hur han säger det han säger, gester, 

kroppsspråk osv. Det gemensamma nuet förutsätter båda parters samtidiga närvaro. I andra 

relationer, där vi inte delar tid och rum och kommunikationen inte äger rum ansikte mot an-

sikte, framstår den andre bara delvis som ett ”själv”, som upphovet till handlingarna i fråga. 

Det kan handla om att jag läser ett brev, läser en bok eller tittar på en skylt.  

    Vidare menar Schütz att vår naturliga inställning till objekten i vår verksamhetsvärld är att 

vi tar dem för givna, tills vi upplever motsatsen. Så länge vårt referensschema fungerar, och 

så länge vi får ”rätt” resultat av de handlingar vi utför under ledning av vårt referensschema, 

litar vi på de erfarenheter som görs. Vi litar på det vi ser som vår verklighet. Vi har ingen an-

ledning att ifrågasätta den. Vi har ingen anledning att tvivla på våra erfarenheter, de erfaren-

heter som gör att vi betraktar vår omvärld som den ”verkliga”. För att vi ska omvärdera vår 

uppfattning, krävs att något sker som vi inte kan inordna under vårt schema av erfarenheter 

och i vårt lager av kunskap.   
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Socialkonstruktivismen enligt Peter Berger och Thomas Luckmann  

Följande avsnitt är baserat på Berger/Luckmanns ”Kunskapssociologi” (1966/2003). 

  Även Berger/Luckmann ägnar detta med vardagslivets verklighet stort intresse, och de redo-

gör för det i ett kapitel som de till största delen baserar på Schütz resonemang om samma sak. 

Hela ovanstående resonemang från Schütz, använder de för att sedan bygga vidare och ut-

veckla sin teori om institutionaliseringen. Institutionaliseringen handlar om hur vi konstruerar 

vår verklighet i olika processer, som beskrivs kortfattat under nästa rubrik.  

Externalisering, internalisering och objektivering     

Externaliseringen, internaliseringen och objektiveringen är beroende av varandra. Externalise-

ringen handlar om att människan skapar något som hon sedan genom objektiveringen betrak-

tar som någonting objektivt; någonting utanför henne själv. Objektiveringen, handlar således 

om att de olika produkterna av mänsklig aktivitet som externaliserats, får en objektiv karaktär. 

Verkligheten framstår som skild från människan själv, som något som hon inte har del i att 

skapa. Något som inte är påverkbart.  

    En individ externaliserar sig i det som hon uppfattar som den sociala verkligheten. Hon 

skapar den värld i vilken hon existerar, och ger den sina egna betydelser. Berger/Luckmann 

menar att tillvaron är en pågående externalisering. All mänsklig aktivitet som pågår under 

externaliseringen, tenderar att bli vanemässig, enligt beskrivning under nästa rubrik. Detta 

innebär att antalet handlingsalternativ minskar. Vi uppfattar att vi handlar efter ett visst möns-

ter, när det egentligen är våra egna handlingar som har bildat mönstret. 

    Internaliseringen innebär att individen tar till sig den dominerande verkligheten som sin 

egen. Den dominerande verkligheten innebär det vi ser, ”här och nu” som Schütz talar om, 

den värld som vi fysiskt kan manipulera och som finns inom vårt räckhåll. Det är en värld 

som vi kan se och dela med andra.  

    Alla dessa delar, ingår i vad Berger/Luckmann kallar för institutionaliseringsteorin, vilken 

syftar till att förklara hur vi konstruerar vår egen verklighet.  

Institutionaliseringsteorin  

Institutioner föds ur handlingar som upprepas under lång tid. Institutionen är sedan det som 

styr våra handlingar och strukturerar dem i mönster. En institution kan vara en norm i ett 

samhälle, (de flesta i vår kultur tycker att det är omoraliskt att slå någon, exempelvis) men se 
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annorlunda ut i ett annat samhälle. Vissa institutioner regleras i lagar. Att mörda någon åtföljs 

exempelvis av sanktioner. Andra har mer principiell karaktär, man gör något därför att ”man 

ska göra på det viset”, eller ”alla gör så”.  

    Grundläggande för att förstå institutionaliseringsteorin, menar Berger/Luckmann, är förstå-

elsen av hur alla handlingar vi utför har en tendens att bli rutin och vanemässiga. När en hand-

ling har blivit vanemässig, kan vi utföra den med mindre svårighet, då vi ser det som att vi 

”följer ett mönster”. I själva verket inser vi inte att vi är skapare av mönstret, utan vi betraktar 

det som ett objektivt, tvingande faktum. För att förstå detta kan man ta som exempel den 

mänskliga sexualiteten. Vad som är acceptabelt och inte, skiljer sig drastiskt från kultur till 

kultur. Ändå, om man stannar vid den mänskliga sexualiteten, är alla människor. Det finns 

således ingen ”typisk sexualitet”, som gäller för varje kultur om man ser exempelvis till ut-

övande och vad som är tillåtet eller inte. I stället har den formats från plats till plats, och det 

som i vårt samhälle betraktas som högst onormalt eller förbjudet, kan någon annanstans vara 

normalt och accepterat. (Berger/Luckmann, 1966/2003).  

Symboliskt universum  

Symboliska universum är ett centralt begrepp i Berger och Luckmanns kunskapssociologi. 

Symboliskt universum kallas den ”plats” där upplevelser i olika sfärer av verkligheten inord-

nas under ett och samma tak. I detta symboliska universum ryms exempelvis både den verk-

lighet vi har runt omkring oss och som fler än vi själva kan se, och andra mer abstrakta verk-

ligheter såsom drömmar och religiösa upplevelser. 

    Ett symboliskt universum är ett ”instrument”, för att kunna legitimera och upprätthålla vad 

som för oss känns som en ”sammanhängande verklighet”. 

    Ett symboliskt universum är ett system som består av både normativ och teoretisk kunskap. 

Det har förklaringsmonopol på verkligheten, det vill säga att jag har, i det symboliska univer-

sa jag lever i, mitt sätt att betrakta och sammanfoga verklighetssfärerna. Detta innebär att ”ytt-

re hot” måste hanteras, för att inte det symboliska universum ska förlora sin giltighet.       Ett 

symboliskt universum, det kan exempelvis handla om en viss religion, upprätthålls av att dess 

förklaringar inte ifrågasätts i grunden.  

    Hur kan jag då lyckas upprätthålla min egen verklighetsbild, och det symboliska universum 

i vilket jag lever? Ett symboliskt universum ägnar sig åt ”terapi” och ”tillintetgörande” för att 

förklara sådant som inte ”passar in” i det egna symboliska universat.  

    Terapi innebär att man försöker hålla kvar alla inom universum. Man vill hindra invånarna 

från att emigrera, vilket de möjligtvis gör om de inte definierar verklighetens institutioner på 
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samma sätt. Det handlar om vad som skulle kunna kallas för social kontroll, genom själavård 

och terapiprogram försöker man ”komma tillrätta” med vad som ses som människors oförmå-

ga att helt och fullt omfamna den verklighet i vilken man lever och acceptera alla objektivera-

de institutioner däri. Begreppsmaskineriet kan fungera så att det exempelvis ger en människa 

skuldkänslor om hon inte stämmer överens med den gängse synen för vad som ska inrymmas 

i ett socialt universum. (Ett sådant exempel skulle kunna vara homosexualitet, i samhällen där 

homosexualitet är straffbart eller ses som omoraliskt). Terapi, innebär alltså som sagt, att man 

försöker hålla kvar alla inom universum.  

    Motsatsen är då tillintetgörande, där man försöker komma till rätta med sådant som inte 

passar in i ens världsbild, genom att förneka dess existens. Det som är hotande och konfronte-

rar ens världsbild, nedvärderas. Det kan också inkorporeras i den egna världsbilden, genom att 

man benämner fenomenet med egna ord och termer. Det kan handla om att jag ser något som 

direkt konfronterar min bild på något vis. I stället för att jag då väljer att ompröva hela min 

verklighetsuppfattning, sätter jag ord på det skedda med termer som jag hämtar ur min be-

greppsapparat, sprungen ur de verklighetssfärer i vilka jag lever. Om jag exempelvis är över-

tygad om att änglar styr min tillvaro, kan jag benämna en olycka med att det var en demon 

eller ”fallen ängels” verk.  

    Fler praktiska exempel på teori och tillintetgörande kommer att presenteras i analyskapitlet. 
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Metod 

Jag kommer i följande kapitel att redogöra för och diskutera kring den valda metoden.  

    Innan jag påbörjade själva skrivandet, läste jag litteratur som på olika sätt behandlade ve-

tenskaplig forskning och hur sådan bedrivs (Andersen, 1994; Backman, 1998; Kvale, 1997; 

Patel/Tebelius, 1987; Payne, 2002; Winter, 1992). Därefter började jag söka på tidigare forsk-

ning i ämnet, vilket jag redogör för under nästa rubrik. 

Tidigare forskning – urval och avgränsningar 

När det gäller forskningen har jag sökt på ett flertal svenska och internationella databaser, 

såsom ”Libris”, ”social services abstracts”, ”sociological abstracts”, ”ERIC”, ”Arbline”, samt 

på ”Google” och andra allmänna sökmotorer. Jag har sökt på ord som: ”sekt”, ”religiös sekt”, 

”destructive cults”, ”religious cults”, ”sekt + medlem”, ”sekt + lämnat”, ”avhoppare”. Jag har 

även vänt mig till Helena Löfgren, som är beteendevetare och har en fil kand i psykologi. Hon 

och hennes företag ”Löfgrens analys AB” arbetar i Sverige med frågor kring ledarskap, sek-

ter, manipulation etc. Hon bekräftade att det inte finns speciellt mycket forskning, men hänvi-

sade mig vidare till litteratur som jag även funnit via databaserna. Vid sökningarna och läsan-

det har jag främst koncentrerat mig på forskning som rör människor i och utanför sekter.  

    Många har däremot forskat om själva anslutningsprocessen i sig, både ur ett psykologiskt 

perspektiv där man ser på enskilda delar i processen, och sociologiska forskningsrapporter 

som mer tar upp anslutningen som många steg som tillsammans bildar en trappa in i rörelsen.  

Dylika rapporter har jag inte satt mig djupare in i, då jag varit tvungen att avgränsa mitt sö-

kande. Jag har avgränsat det till att läsa material som berör människorna i en sekt/religiös 

rörelse, och de som har lämnat den. Gränsen kan vara svår att dra, ofta rör forskning om indi-

viden i en sekt även vid anslutningsprocessen, men i de fall den även rör just individen har jag 

ansett det relevant att ta med.  

En kvalitativ studie 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie. Då min avsikt var att utifrån ett socialkonstruktivis-

tiskt perspektiv belysa likheter och skillnader i sätt att se Knutbyförsamlingen, beroende på 

om man var medlem eller hade lämnat, ansåg jag att intervjuer skulle vara det lämpligaste 
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sättet att göra detta på. För att komma åt respondenternas syn på sin verklighet, ville jag låta 

dem komma till tals utan att jag styrde dem allt för mycket i mina intervjufrågor. Därför kän-

des alternativet med ett standardiserat intervjuformulär inte aktuellt, även om jag på så sätt 

hade kunnat komma i kontakt med fler medlemmar och avhoppare. En kvantitativ rapport 

bestående av litteraturstudier hade inte heller den kunnat ge svar på mina frågor om respon-

denternas syn på sin verklighet.  

    Dock innebär denna typ av kvalitativ undersökning som jag har gjort att generaliserbarhe-

ten minskar, då jag endast haft möjlighet att intervjua fyra personer. Att utifrån denna under-

sökning dra vidare slutsatser kring exempelvis hur avhoppare från frikyrkoförsamlingar i stort 

betraktar sitt före detta medlemskap, är tämligen problematiskt. Nu var det dock aldrig min 

avsikt att göra en dylik kartläggning, utan min avsikt var i stället att få fram skillnader i sätt 

att betrakta ett visst fenomen och när det gäller det, anser jag metoden vara relevant.  

Urval 

Jag beslöt mig för att göra två intervjuer med medlemmar i församlingen, samt två intervjuer 

med människor som lämnat den. Efter min tid i Knutby och efter att ha följt medias bevakning 

av församlingen, hade jag några namn som jag slog upp i telefonkatalogen, och sedan provade 

ringa. Det viktigaste för mig var att det skulle vara en man och en kvinna från varje ”sida”, 

samt att de inte skulle vara gifta med varandra. Med risk för att en pastor möjligtvis skulle 

känna det som extra viktigt att ta parti för sin församling, valde jag att tala med medlemmar 

som jag visste inte har en pastorstjänst i församlingen.  

    Båda medlemmarna samt en av avhopparna, accepterade omedelbart att medverka i rappor-

ten. En av avhopparna jag ringde till hänvisade mig dock till en annan person, som hon trodde 

hade haft bättre insyn i församlingen än hon. När jag väl fått tag på denne fjärde person, ac-

cepterade också han på en gång att medverka i uppsatsen. Jag informerade samtliga respon-

denter om syftet, om hur intervjuerna skulle gå till, att de skulle spelas in på band samt att de 

skulle få förbli anonyma.  

    Innan jag kontaktade intervjupersonerna funderade jag över hur det faktum att jag själv bott 

i Knutby (1991-97) och att min familj under ett par år var aktiv i församlingen men lämnade 

den 1994, skulle kunna påverka chansen att de ställde upp. Personerna jag talade med som är 

medlemmar i församlingen, hade jag aldrig träffat. De jag talade med som nu har lämnat, har 

jag dock träffat under vår tid i Knutby, men inte haft kontakt med efter det. Samtliga intervju-

personer tycktes dock ställa sig neutrala till min tid i Knutby, och det var ingenting vi diskute-

rade mer ingående.  

 17



Genomförandet av intervjuerna  

Intervjuerna genomfördes under två dagar, dock träffade jag alla respondenter för sig. Inter-

vjuernas genomfördes i respondenternas respektive hem, och de tog mellan 55 och 75 minuter 

att genomföra. Då jag valt att arbeta induktivt, var mitt mål att ställa så öppna frågor som möj-

ligt. En vid fråga som ”kan du berätta om församlingen”? inledde intervjun, och därefter fick 

respondenterna berätta vad de ville berätta.  

    Dock kan man invända mot att kalla tillvägagångssättet för rent induktivt, då jag valde att 

be respondenterna berätta om vissa specifika saker, hur de såg på ledarskapet exempelvis. Jag 

hade en intervjuguide som i stort sett bestod av fyra teman. Det handlade om klimatet i för-

samlingen, ledarskapet, utåtriktat arbete/kontakt med andra kyrkor, samt teologin. Utifrån 

dessa ville jag få intervjupersonerna att tala så fritt som möjligt, slutna frågor och ja- och nej-

frågor undveks i andra fall än som bekräftelse för mig att jag förstått intervjupersonerna rätt. 

Min tanke från början var alltså att arbeta induktivt vid datainsamlingen, men det gled senare 

över till att snarare bli semideduktivt.  

Utskrift och analys 

Jag skrev ut samtliga intervjuer ordagrant, veckan efter att de utförts. Därefter läste jag ige-

nom dem åtskilliga gånger för att finna de teman som samtliga berört, och finna det i intervju-

erna som kunde tänkas vara fruktbart att analysera. Jag har arbetat efter vad Kvale (1998) 

kallar för meningskategorisering. Det innebär att intervjuerna har kodats i olika kategorier 

utifrån vad de talat om. Utifrån dessa kategorier har jag sedan funnit två huvudsakliga teman, 

dessa är: respondenternas syn på ledarskapet, samt deras syn på församlingen som en kärleks-

full gemenskap. Dessa teman redovisas med sina respektive undertitlar i resultatkapitlet.  

Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten när det gäller kvalitativ forskning, handlar om trovärdigheten vid insamlings- 

och tolkningsförfarandet. (Patel/Tebelius, 1987).  

    Jag hade i inledningsskedet av uppsatsskrivandet planer på att ringa till föreståndaren för 

Knutbyförsamlingen för att fråga om han visste någon som kunde tänkas vilja delta i min upp-

sats. Dock insåg jag att det skulle sänka trovärdigheten gällande insamlandet av intervjumate-

rial, eftersom det då inte skulle bli samma slumpmässiga urval. Jag valde därför istället att 

ringa till människor jag inte talat med förut, och de visste inte vem jag var när jag ringde. Det-

ta innebär alltså att jag inte har valt intervjupersoner utifrån en förkunskap om vilka medlem-

mar som är ”extra positiva” eller ”extra negativa” till församlingen. Inte heller har kontakter 

förmedlats av någon annan som kunde tänkas ha en åsikt om lämpliga intervjupersoner.  
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    När det gäller avhopparna så valde jag människor som lämnat församlingen därför att de 

inte längre sympatiserade med den, då poängen var att belysa likheter och skillnader just mel-

lan dessa två grupper. Att de avhoppare jag kontaktade, inte hade lämnat församlingen enbart 

på grund av en flytt eller något liknande visste jag genom de kontakter som jag sedan innan 

hade från tiden i Knutby. Däremot visste jag inte vad de kunde förväntas säga eller berätta, då 

jag personligen inte talat med dem på många år.  

    Möjliga felkällor vid insamlandet av empiri, kan vara att jag inte är en van intervjuare. Det 

finns en risk vid intervjusituationen, att jag omedvetet ställer ledande frågor, eller slutna frå-

gor som leder till att jag påverkar utformandet av svaren. Det kan exempelvis handla om att 

frågor som jag ställt för att försäkra mig om att jag förstått respondenterna rätt, har påverkat 

dem att ändra i sina svar.  

    För att minimera min egen påverkan av intervjupersonerna, valde jag främst människor jag 

inte träffat, i annat fall människor som jag inte träffat på mycket länge. Dock kan man ändå 

tänka sig att det faktum att jag själv bott i Knutby påverkade intervjupersonerna på olika sätt. 

Man kan spekulera i huruvida medlemmarna omedvetet fann det viktigt att försvara sig, eller 

om avhopparna var måna om att visa att deras argument för att lämna församlingen verkligen 

var hållbara.  

    Avhopparnas bild av församlingen liknade varandras. Man kan tänka sig att de under tiden 

sedan de lämnade har omdefinierat sin bild av församlingen till vad den är idag. Möjligen 

skulle den bild de ger ha sett annorlunda ut om intervjuerna hade skett när de fortfarande var 

kvar i församlingen, då de nu antagligen har hunnit få distans till sin tid i församlingen.  

    En annan möjlig felkälla är inspelningen av intervjuerna på band. Naturligtvis finns risken 

att jag missuppfattade något som sades, då jag skrev av intervjuerna från kassettbandet. Dock 

finns det en risk i sig att utskriften av intervjuerna förvandlas till ett fristående forskningspro-

jekt, i det fall jag ska försöka tolka varje röstläge, varje paus och huruvida ett skratt är glatt 

eller nervöst. Jag skulle dessutom vilja påstå att kassettinspelningen av intervjuerna generellt 

höjer reliabiliteten, då jag som intervjuare kan koncentrera mig helt och fullt på uppgiften att 

intervjua, utan att behöva tänka på att jag ska komma ihåg eller lägga märke till vissa saker 

som sägs under tiden vi pratar.  

    Vidare finns det när det gäller tolkningsförfarandet en risk att jag har gjort felaktiga katego-

riseringar, i den bemärkelsen att jag tolkat in en felaktig betydelse i något som sagts. För att 

minimera den risken var jag noga med att i förebyggande syfte försöka förstå hur responden-

terna menade under själva intervjuns gång, exempelvis genom korta sammanfattningar av vad 

de sagt, som de fick kommentera.  
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    Validiteten handlar om huruvida det mätts, som avsåg att mätas. (Patel/Tebelius, 1987; 

Kvale 1997). Vad som avsåg att mätas återfinns i formuleringen av syftet; att belysa skillna-

der och likheter i medlemmars kontra ”avhoppares” bild av församlingen i Knutby. För att 

undersöka detta valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer, samt en analys utifrån social-

konstruktivistiska teorier; fenomenologi och kunskapssociologi.  

    Jag anser att det finns en korrespondens mellan problematiken och teorin, vilket i sin tur 

höjer validiteten. För att komma åt en enskild människas uppfattning av något, krävs att empi-

rin analyseras utifrån en teori som belyser just den enskilda människans verklighetsuppfatt-

ning, och även kan förklara skillnader i olika individers sätt att betrakta olika ting. Jag anser 

att socialkonstruktivismen i det fallet är en fruktbar teori att analysera empirin utifrån.  

    Jag har främst utgått från ett individperspektiv i teorierna. Det gör att mina forskningsfrå-

gor har handlat om individen. Även metoden har liksom teorin korresponderat med forsk-

ningsfrågorna, då en kvalitativ metod har gjort att jag fått fram mycket material att finna sva-

ren i, dvs. hur man beskriver, värderar och vilka skiljelinjer som finns.  

Presentation av intervjupersonerna 

Jag har talat med två personer som är medlemmar i församlingen, och två personer som har 

lämnat den. Alla har i uppsatsen fingerade namn. För enkelhets skull har jag kallat medlem-

marna för Maria och Markus, (M som i medlem) och avhopparna för Anders och Ann-Britt.  
    Både Maria och Markus kom till Knutbyförsamlingen med sina respektive makar för några 

år sedan. Båda har tillhört andra församlingar innan, i mindre svenska städer. Nu lever de allt-

så båda två med sina respektive familjer i Knutby.  

    Anders har varit medlem i Knutbyförsamlingen i många år, och lämnade den strax innan 

det omskrivna mordet ägde rum i Knutby i början på 2004. Anders var länge aktiv i försam-

lingen som äldstebroder och medlem i styrelsen. Anders är numera aktiv i en annan försam-

ling.  

    Även Ann-Britt har varit medlem i församlingen under en lång period (ca 10 år). Även hon 

lämnade den ett tag innan mordet skedde. Ann-Britt och hennes familj har inte gått med i nå-

gon annan frikyrka sedan de lämnade Knutbyförsamlingen.  
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Resultat  

Då jag har jobbat induktivt lyfte jag ut två teman efter att ha gått igenom alla intervjuer, näm-

ligen: respondenternas syn på ledarskapet samt synen på församlingen som en kärleksfull ge-

menskap. Dessa var de områden kring vilka respondenterna talade mest. Under detta avsnitt 

kommer jag att under varje tema varva en sammanfattande beskrivning av intervjupersonernas 

berättelser, med belysande citat. Vid förekomst av egennamn har jag valt att bara skiva första 

bokstaven i namnet, då min avsikt aldrig varit att utlämna vissa personer.  

    Varje tema rubriceras med fet text, underrubriker till olika teman med fet kursiverad text, 

och citat från respondenterna markeras med kursiverad text.  

Församlingen som en kärleksfull gemenskap  

Kärleksfullheten som finns mellan medlemmarna 

Respondenterna är alla överens i beskrivningen av hur församlingen ser ut när det gäller detta. 

Det förekommer mycket ömhetsbevis, man umgås mycket med varandra, det talas mycket om 

kärlek. Däremot värderar man detta på olika sätt, och man har olika tolkningar av dess inne-

börd. För Maria och Markus är detta en genuin och äkta kärlek, som kommer från Gud. An-

ders ser det till stor del som en fasad och en yta, och Ann-Britt menar att kärleken definitivt 

inte räcker till alla.  

    Maria: ”Vi står tillsammans. Och ännu mer efter allt som varit, så vet man, vi står för var-

andra. Vi älskar varandra. Det är väldigt speciellt med den här församlingen. Man känner sig 

älskad av alla, varenda en.” För Maria och hennes familj spelade det kärleksfulla klimatet en 

stor roll, när det handlade om steget att lämna sin gamla hemstad och flytta till Knutby och gå 

med i församlingen.  

    Markus bild av detta liknar i mångt och mycket Marias, och han kommenterar klimatet i 

församlingen såhär: ”Man lyssnar på varandra. Man hjälper varandra. Och det märker man 

på något sätt här, att på något sätt blir vi lite grann som en enda stor familj. Därför att vi är 

så trygga med varandra”. Markus kände även han kärleken och den anda som enligt honom 

fanns i församlingen av förtrolighet och hjälpsamhet, när han och hans familj kom som nya 

till församlingen. 

    Den bild som avhopparna ger, är en annan. Ann-Britt säger: ”Jag kom faktiskt aldrig med i 

gruppen, den här stora gemenskapen, kärleksgruppen. När jag kom till församlingen, nej, jag 
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fick inga speciella kramar, jag fick… Nej, jag kände mig väldigt utanför”. Den bild som Ann-

Britt tecknar ger ett porträtt av en människa som aldrig riktigt, under de sista åren i försam-

lingen, kände sig delaktig. Som inte riktigt hittade sin plats eller fick det utrymme som hon 

hade behövt för att få utveckla sina gåvor i församlingen, och som inte helt och fullt fick göra 

saker på sitt sätt.   

    Anders håller som sagt med om att det är mycket ömhetsbetygelser och kärleksuttryck, men 

för honom kändes de allt som oftast inte uppriktiga. Man gjorde så mer för att ”det skulle vara 

så”. Han säger; ”De har ett sken av kärlek, de säger att de gudsfruktar, men det är inte det. 

De kan ju skrika över småungar som gråter att de ’gråter i köttet’, har du hört nåt så tokigt? 

Så fort man har någonting att säga som man tycker, då är det dom. ’så ska du inte säga, det 

är djävulen som pratar’. Då är det inte lätt att leva, i en sådan församling”.  

Kramarna 

Att man kramas mycket och ger varandra ömhetsbetygelser, var något som framkom då vi 

talade om klimatet i församlingen. Även här är man överens om att det är mycket kramande, 

man visar varandra genom handling vad man känner för varandra. För Maria och Markus är 

detta något mycket positivt. De medger att det är något som kan vara lite jobbigt i början, om 

man inte är van att ta emot kärlek, men för dem är det nu något naturligt.  

    Maria: ”jag kan utan problem gå fram till en man i den här församlingen och säga till ho-

nom att jag älskar honom, för det gör jag. Men inte förälskad-älskar. Jag tror att den som vill 

förstå, förstår det”.  

    Markus säger: ”Det är ju inte som att det är något mönster, ungefär som att man i andra 

länder kanske gnuggar näsa eller någonting sånt, och vi kramas bara för att kramas. Det 

finns ju ingen mening i det om man bara gör det, det är ju inte så. Utan just för att vi känner 

väldig… Ja, vad ska man säga. Jag får använda ordet kärlek, även om det är utslitet”. För 

Markus är det alltså inte fråga om att göra något för sakens skull, utan han ser det som ett na-

turligt uttryck för den kärlek som man känner för varandra.  

    För Anders och Ann-Britt kändes allt kramande onaturligt. Anders kände att det inte var 

äkta. Ann-Britt säger att hon inte har funderat över huruvida det var äkta eller inte, men menar 

att kärleken i vilket fall inte innefattade henne. 

    Ann-Britt: ”Oj oj oj… Det var ett fruktansvärt kramande. Du vet, man kunde se varandra i 

affären innan, sen åkte man upp, och så var det samma kram där. Alltså, ja. Var det en tjej 

och en kille som stod och kramades tänkte man; jaha, nu har de hunnit göra det. Säkert. Det 

var helt konstigt”.  
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    Anders kommenterar det såhär: ”Det var mycket munväder. Jag avböjde en del, de ville 

kramas, men jag avböjde en del och då såg jag på dem att de var lite undrande. Det var Ju-

das, nej det var ingen kärlek”. Anders beskriver också hur man ofta säger ”jag älskar dig”, 

vilket även Maria berättade. Anders berättar om en episod då en församlingsmedlem ringde 

hem till honom och var mycket arg och upprörd. Då de pratat klart avslutade hon med ett argt 

”jag älskar dig”. Det känns inte äkta, förklarar Anders och säger att om man verkligen ömmar 

för någon så tar det sig också andra uttryck.  

Sexuell närhet 

Här går uppfattningarna isär. Medlemmarna menar att det inte förekommer sexuell orenhet, 

och det framgår tydligt att de känner sig misstolkade på detta område.  

    Maria: ”Det är ju mycket kramar, mycket närhet. Absolut inte sexuell närhet. Det finns inte 

på det sättet. Det är något orent som människor har försökt göra det till. Jag blir så arg, för 

det ligger så långt, långt ifrån…” Maria påpekar att lust känner hon för sin man, den andra 

kärleken som man pratar om är vänskapskärlek. Och det, menar hon, vet man om i försam-

lingen. Om någon den första tiden i församlingen skulle få för sig något annat, skulle detta 

avdramatiseras ganska snabbt.  

    Markus säger: ”Därför blir det så lätt misstolkat det här att ja… V i känner kärlek inför 

varandra, ja det gör vi. Men andra som hör det lägger så ofta in… vad ska jag säga… Deras 

egna värderingar. Som jaha, då finns det säkert en sexuell anspelning till det hela…” ”…Och 

det vill jag verkligen säga, att det gör det verkligen inte”.  

    Detta stämmer dock inte de övriga in i. (Påpekas bör dock, att varken Anders eller Ann-

Britt har talat specifikt om Maria eller Markus när det gäller sexuella relationer utanför äkten-

skapet). Så här kommenterar Ann-Britt den påstådda otroheten, och vad som bland annat upp-

dagats när det gäller ”Pastor H”: ”Jag tror att det var tillåtet alltså, jag tror det. Som jag har 

förstått i alla fall så var han inte ensam om att vara otrogen. Så jag menar, de kunde inte 

säga till, för skulle en falla skulle allihop falla.”…”Jag såg ju ”Pastor X” och ”Pastor Y” 

bakom en dörr… De var inte speciellt diskreta, nej”.  

    Anders menar att otrohet finns kvar, även om nu pastor H, som man vet hade relationer 

utanför äktenskapet, inte längre är verksam i församlingen. Han pekar på att vissa människor 

inte lever tillsammans med dem som de är gifta med, utan tillsammans med andra, som an-

tingen är gifta på annat håll eller ogifta. Citat utelämnas p.gr. av ämnets känsliga karaktär.  
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Ledarskapet 

Ledarskapet i Knutbyförsamlingen debatterades mycket i förra årets mediestorm kring för-

samlingen, och det var också något som jag talade mycket med alla fyra intervjupersoner om.  

Ett auktoritärt ledarskap? 

Den bild som målats upp i media efter mordet i Knutby för ett drygt år sedan, är att ledarska-

pet i Knutbyförsamlingen är väldigt auktoritärt. Under samtalen med intervjupersonerna 

framkom att alla hade sin åsikt om just ett auktoritärt ledarskap, men det skiljde sig också åt 

vad man lade i ordet ”auktoritär”. Maria menar att det visserligen kan kallas ett auktoritärt 

ledarskap, men detta värderar hon enbart som något positivt. ”Det vore ju hemskt om min fy-

raåriga dotter visste bättre än mig, jag måste vara auktoritär över henne. För jag vet bättre. 

Och så är det med våra pastorer också, i full kärlek, i att de älskar. Så ja, de vet bättre än 

mig. Och i det kan man väl få det till att de är auktoritära” … ”som någonting väldigt posi-

tivt. Det är ju hur man vill se det. Det är ju om man vill vara liten inför… Jag förstår dem, på 

ett sätt, jag kan förstå hur de tänker när de tycker att det är auktoritära på ett fel sätt. Men 

det är om man sätter sig själv som att man vet väldigt mycket, i allting”. Maria påpekar dock 

att metaforen barn-förälder inte är helt korrekt, det är ju inte som att hon är ett barn, men där-

emot besitter ledarna mer kunskap än vad hon gör, och i det så kan liknelsen vara adekvat. 

    Markus bild av ledarskapet stämmer till stor del överens med den bild som Maria målar 

upp; det är ett starkt ledarskap som han har stort förtroende för. Dock väljer han att inte kalla 

ledarskapet för auktoritärt. ”Auktoritärt ledarskap uppfattar jag det som om det är någonting 

som påtvingas. Då är det auktoritärt. Men eftersom jag inte upplever att det är påtvingat, kan 

jag inte säga att det är auktoritärt”.  

    Ann-Britt säger att ledarskapet är auktoritärt, och hon menar att det beror mycket på att 

man inte tillåts ifrågasätta det som ledarna säger. Detta upplever hon som någonting mycket 

negativt. ”Det är ju negativt i och med att man inte får ifrågasätta. Du får inte… Du kan inte 

ens, som jag uppfattar det, fråga: vad gör jag för fel”? Hon menar att ledarna är ute efter 

makt, på ett sätt som implicit uttrycks som felaktigt. ”De fick ju sånt här, vad heter det, makt-

begär. De fick ju storhetsvansinne, tycker jag. Faktiskt.” 

    Även Anders uttrycker sin uppfattning om ledarskapet som att det är auktoritärt, på ett ne-

gativt vis. Han menar att det till stor del handlar om att ledningen menar att Gud talar genom 

dem, och om den enskilda församlingsmedlemmen upplever att Gud säger något annat än 

ledningen, är det helt enkelt därför att det inte är Gud, utan Djävulen som talar till dem. På 
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detta sätt får ledningen makt på ett felaktigt vis. ”De bestämmer som jag säger allting. Det de 

har sagt har Gud sagt, och det gick inte att rubba på det. Och nåde den som sade emot, då 

var man under djävulens våld. Det var bara… Svartvitt direkt. Fanns ingenting annat. Gick 

inte att resonera”.  

Pastor Å  

Utan att jag frågade specifikt om Pastor Å, talade alla intervjupersoner mycket om henne. Det 

var mycket tydligt att de uppfattade henne på helt olika sätt. Att det talades mycket om henne 

samt att uppfattningen om henne intressant nog skiljde sig så totalt åt, gör att jag tar upp det 

som ett särskilt avsnitt under detta tema.  

    Maria talar om Pastor Å i väldigt varma ordalag. Hon menar att hon är väldigt rak, och att 

det kan uppfattas som ”hårt”, men att hon bara tillrättavisar i kärlek. Så här säger Maria: ”Sån 

kärlek… Hon är helt makalös. Sen så har hon ju mycket av vishet och uppenbarelse. Svårt att 

beskriva Å, hon är helt underbar”…”Hon säger vad Gud säger. Och inte något stort och hög-

travande att hon hör Guds röst så mäktigt, utan det räcker med att slå upp Bibeln så ser man 

att ja, hon har rätt”. Detta, att pastor Å förmedlar vad som i församlingen upplevs som Guds 

ord, ser Maria som något mycket positivt, och det värderas högt.   

    Markus är även han tydlig med att han har förtroende för ledarskapet, även pastor Å. ”Vi 

har ju i alla fall ett ledarskap som vi… Eller i alla fall, jag kan ju bara tala för min egen del, 

som jag känner väldigt stort förtroende för. Jag måste erkänna att jag inte någon annanstans 

där jag varit med – jag har inte varit med på så många andra ställen men ändock – känt ett 

sådant förtroende”.  

    Både Anders och Ann-Britt säger att de trivdes bra i Knutbyförsamlingen innan Pastor Å 

kom dit. Hon, Pastor Å, förde dock med sig mycket förändringar som de såg som negativa. 

De upplevde att församlingen blev mycket mer sluten efter hennes ankomst, att hon talade illa 

om de äldre i församlingen och gjorde narr av övriga pingströrelsen, att hon sade sig ha en 

”högre uppenbarelse” och att man dessutom inte fick kritisera henne över huvudtaget.  

    Ann-Britt minns speciellt en kommentar från Å som hon tycker beskriver henne: ”Och det 

var ju precis som Pastor Å sade; att hon var ämnad till att vara något högt, och inte vara 

någon bänkfyllnad, som vi är. Det glömmer jag aldrig, jag tyckte det var jättefult”…”Men det 

var Å som bestämde. Hon var så stark så man ifrågasatte inte henne direkt. Det var ju en del 

som gjorde det, men jag gjorde aldrig det”. Ann-Britt kommenterar längre fram i intervjun att 

det inte handlar om att Å är dum på alla sätt och vis, men hennes sätt passade inte alls Ann-

Britt. ”Jag tyckte liksom att… visst, hon sa ju inte bara dåliga saker så. För jag menar man 
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får ju inte tycka att hela Å är dum eller så, det är inte alls så. Men… Det passade liksom inte 

mig” Hon kände att det inte längre fanns utrymme för henne i församlingen, efter Å:s an-

komst. Dessutom har hon exempel på hur Å har ljugit, och hur det påverkar hennes trovärdig-

het. ”Hon hade fått en ring, med sju diamanter i. Och då sa jag ”har du fått en ring”? Ja, 

”den har jag fått av C” sa hon. Och så stod det ”Jesus” i den, sa hon. Så då ljög hon igen, 

hon är väldigt bra på att ljuga. Den hade hon alltså inte fått av C.”  

    Anders säger: ”Hon kom ju från Uppsala som en vingskjuten kråka. Men helt plötsligt så 

var hon apostel. Vi blev aldrig tillfrågade i församlingen om vi skulle ta in henne, hon bara 

kom in bakvägen. Och sen tog hon sig makt” … ”Mycket har jag umgåtts med henne hemma 

och hört henne prata, och hon är en intrigmakerska”…” Hon var väl bekant med djävulen… 

Jag tror hon hörde mer hans röst, för han kan ju förskapa sig till ljusets ängel, och låta väl-

digt fin.”  

     Både Anders och Ann-Britt uppfattar det som att Å kom från ”ingenstans”, och helt plöts-

ligt så var hon pastor i församlingen, trots att hon inte var kallad till församlingen som pastor. 

Detta upplevs som negativt, då de menar att konsekvenserna inte har varit tillfredsställande.   

Att tycka annorlunda än ledningen  

Varken Maria eller Markus säger sig ha haft någon dispyt med någon av pastorerna för att 

man har tyckt olika i frågor, men de känner sig övertygade om att det inte skulle innebära 

något problem om det skulle visa sig att de hade olika åsikter gällande något.  

    Maria svarar på frågan om vad hon tror skulle hända om hon kände annorlunda än pasto-

rerna gällande något: ”Jag får ju naturligtvis göra som jag vill, det beror ju på hur stor situa-

tion det är. Eller jag får ju naturligtvis, fortsätter jag att känna som jag känner så är det ju 

ingen som hindrar mig att göra någonting som jag vill göra, det är ingen som säger… Det är 

ju inte som att jag är en fyraåring. Jag får ju gå den vägen då”. Både Maria och Markus säger 

att de skulle gå till pastorn och prata, om de känner att det sagts något som de inte riktigt kan 

ta till sig. 

    Markus säger att han aldrig heller har känt att han har lagts på åsikter som han inte har, inte 

känt sig kränkt eller trampad på. ”Däremot kan jag givetvis, om någon pastor säger någon-

ting så lyssnar jag naturligtvis på det jag kastar det inte bara över axeln på en gång utan jag 

lyssnar på det och rannsakar och funderar, och givetvis kan jag ju fråga Gud själv och det 

skulle ju vara märkligt om Gud sa någonting annat än till dem…Och i de fall som man inte 

känner samma sak”…”hittills har det aldrig hänt”. Markus menar att det förtroende som han 

har för ledarna, gör att han lyssnar noga på vad de säger. Dock kan det ju fortfarande ske att 
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han inte förstår efter att ha funderat på vad de sagt, men då skulle han gå och prata med pas-

torn/pastorerna säger han. Markus talar också om hur man talar med varandra, man resonerar 

sig fram till saker och ting. Ifrågasätter och diskuterar. …”däremot så måste man ju kunna 

stöta och blöta och pröva saker, för och se eller kanske känna att ”ja, men det var såhär”, 

och då vet man ännu mer säkert. På det viset har året som har varit, varit ett väldigt bra prö-

voår. Vi har fått stöta och blöta precis allt. Och då finns det vissa saker som kanske har fått 

släppa på och känna att ”det här kanske inte var så viktigt”, och andra saker känner man, det 

här, min tro har verkligen burit, Gud har verkligen funnits där, det som jag har trott har varit 

sanning, bevisas än mer vara sanning.” 

    Både Anders och Ann-Britt upplever att de har haft andra åsikter än ledarskapet, och att 

detta inte har varit accepterat. De menar att om man inte håller med det som ledarna säger, 

uppfattas det som att man lyssnar på Djävulen i stället för på Gud. De menar också att det är 

svårt att vara kvar i församlingen, om motsättningar uppstår mellan den enskilda medlemmen 

och ledarskapet. Där skilda åsikter skulle kunna vara en tillgång, blir de istället upphov till 

splittringar.  

    Ann-Britt: ”Du kan vara kvar om du böjer dig, och ändrar uppfattning helt. Då kan du 

vara kvar, annars måste du lämna”…”Det var ju ett inslag i TV med en som heter L. Och så 

sa hon; ja men jag tycker alltid som Pastor Å, jag tycker alltid som hon! Och då har ju Å 

lyckats jättebra…” Det sista säger Ann-Britt inte utan ironi. 

    Anders säger att om någon tycker annorlunda, slutar det troligtvis med att den får komma 

enskilt med Pastor Å, som då skulle säga att det är Djävulen som har tutat i dig det ena eller 

andra. ”Det var ju en som skulle lämna församlingen, och gå och ta farväl av henne. Men hon 

övertalade henne att vara kvar, det var Djävulen som hade intalat henne att flytta. Nej, det 

går inte att säga att; jag tror på det här viset, nej”. Anders säger att om man går sin egen väg, 

dvs inte ledarnas och därmed inte heller Guds, är man överlämnad åt Satan. Detta är hans er-

farenhet av församlingen. För honom är det bisarrt, då han menar att varje kristen kan höra 

Guds röst.  
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Analys 

Syftet med studien var att undersöka respondenternas olika bilder av verkligheten, samt bely-

sa likheter och skillnader i sätt att beskriva och värdera olika fenomen inom församlingen. 

Utifrån detta var mina forskningsfrågor; hur beskriver och värderar man, samt vilka skiljelin-

jer finns. Målet var att sedan analysera detta utifrån socialkonstruktivistiska teorier. Min av-

sikt är att under följande avsnitt betrakta vad empirin visade, och se i vilken mån det kan för-

klaras med hjälp av teorierna. Bokstaven ”A”, står för både Anders och Ann-Britt, och på 

motsvarande vis står ”M” för både Markus och Maria.  

En objektiv verklighet?   

Min avsikt är att under denna första del i analysen, resonera kring hur respondenterna betrak-

tar sin verklighet, då mitt intryck av intervjuerna var att alla fyra intervjupersoner tycks ta sin 

bild av verkligheten för given. I detta finns flera olika delar, som kommer att tas upp under de 

tre följande rubrikerna. Slutligen under den fjärde rubriken kommer jag att sammanfatta vad 

jag kommit fram till.  

Hur respondenterna definierar olika skeenden  

De ord man använder för att tala om ett fenomen, kan visa på hur man värderar det. Hur man 

värderar något, kan i sin tur illustrera hur användandet av tillintetgörande tjänar till att upp-

rätthålla bilden av en sammanhängande verklighet (Berger/Luckmann, 1966/2003). För att 

exemplifiera det hela:  

    I alla fyra intervjupersonernas berättelser, kan man lätt peka på ordval och citat som på ett 

ganska klart sätt påvisar hur de värderar olika ting. Man kan också se, att ordvalen skiljer sig 

åt mellan A och M, när det gäller att definiera händelser och fenomen. ”Har du hört något så 

tokigt?” Säger Anders. Ann-Britt säger: ”Det var ett fruktansvärt kramande.” Orden ”tokigt” 

och ”fruktansvärt”, är exempel på hur en definition görs av något som i det här fallet ses som 

negativt. Detta kan visa på hur tillintetgörande tjänar till att upprätthålla ett symboliskt uni-

versum; på så sätt att man nedvärderar det som konfronterar ens egen världsbild.  

    Vilken typ av negativa termer som används är egentligen inte det väsentliga här, utan det 

väsentliga är att man genom att titta på hur respondenterna pratar om detta, kan förstå att de 

negativa ord som används i dessa sammanhang, pekar på hur de definierar just de situationer-

na. Det skulle kunna ses som en form av tillintetgörande; som tidigare nämnts innebär ned-
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värderande av ett fenomen en form av tillintetgörande. Översatt i handling, kan det alltså röra 

sig om att man uttrycker något som ”tokigt”, ”fruktansvärt”, ”banalt” etc. etc.        

    Tillintetgörande kan både innebära nedvärdering så som beskrivits, samt att man inkorpore-

rar hotet i sin världsbild och verklighetsuppfattning.(Berger/Luckmann, 1966/2003) Det finns 

i resultatdelen tydliga exempel även på det senare, något jag kommer att titta närmare på i 

analysens andra del.   

    När man studerar hur respondenterna talar om och värderar sin verklighet, kan det även ge 

en bild av hur de ser sin egen verklighet som självklar, inte något de skapat själva, utan en 

objektiv verklighet. Jag kommer att utveckla resonemanget under nästa rubrik. 

Den egna världsbildens självklarhet 

Gemensamt för alla respondenter, är att man kan ana att de betraktar sin egen verklighet som 

självklar. Det handlar dels om vad de betraktar som ”det naturliga” och dels om hur de be-

skriver saker på ett sådant sätt att det framgår att den bild de har av något, är självklar. I ett 

symboliskt universum kan man enligt Berger/Luckmanns beskrivning se det som att man in-

tegrerar alla olika verklighetssfärer under ett och samma tak, nämligen det symboliska univer-

sat. Detta innebär till exempel att en dröm vi drömmer på natten, kan kopplas ihop med det 

som ska hända nästa dag, vi kanske ser drömmen som en varning eller ett tecken eller dylikt. 

På detta sätt skiljer vi inte på olika verkligheter, utan vi ser det i stället om olika ”sfärer av 

verkligheten”. Dock är alla sfärer verkliga för oss, och vi ser det som en självklar verklighet 

vilket således även påverkar hur vi talar och beskriver olika saker.  

    Markus exempelvis, beskriver hur man i församlingen är som en stor familj. En familj, är 

vanligtvis en grupp människor med blodsband. Vare sig jag vill det eller inte, har mina biolo-

giska föräldrar fött mig, och vi är sammanlänkade på det sättet vare sig vi vill det eller inte. 

Liknelsen med församlingen som en familj, visar på att församlingen betraktas som mer än 

bara en samling människor med samma mål och tro. Man är sammanlänkade, inte genom 

blodsband men genom något annat som håller samman.  

    På sättet som Markus och Maria beskriver församlingen och deras första tid där, framstår 

det som att man snabbt kommer in i gemenskapen, man är en familj med alla. Detta trots att, 

som de också säger, man inte kan umgås med alla eller känna alla lika bra. Det handlar trots 

allt om en relativt stor grupp människor. Redan där sker en objektivering av församling-

en/familjen, det är en kärleksfull gemenskap och en familjär stämning som inte tycks vara 

enbart beroende av huruvida jag har starka relationer till alla i församlingen eller ej.  
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    För att återkoppla till avsnittets inledande meningar, kan man se att det i fallet med Markus 

beskrivning av församlingen som familj finns en faktor som man kan tänka sig möjliggör för 

medlemmarna att just betrakta sig som en familj, en grupp med en ”övernaturlig kärlek” till 

varandra. Det handlar om att man räknar med Gud, som en gemensam länk och som något 

som binder människor samman. Detta möjliggörs då vi integrerar alla sfärer vi upplever som 

verkliga (drömmar, ”vardagsliv”, andliga upplevelser etc.) i ett symboliskt universum (Ber-

ger/Luckmann, 1966/2003). I detta universum kan vi förklara alla verklighetssfärer som sam-

manhängande. I fallet med församlingen så skulle just det faktum att man räknar med Gud, 

kunna vara en orsak till att man ser sig som en ”familj”, en ”enhet”, trots att man inte har en 

nära relation till alla i församlingen. 

    Även användandet av ordet ”ju” är en indikation på att respondenterna ser sin verklighet 

som självklar. Jag såg ”ju” pastor si och så bakom en dörr… eller som Markus säger på tal om 

kramar, ”det finns ju ingen mening i det om man bara gör det, det är ju inte så”. Ordet ”ju” 

används vanligtvis för att markera att den som lyssnar till det som sägs troligtvis redan vet att 

det förhåller sig på det ena eller andra sättet. Det är alltså självklart för dem, och de antar att 

det även är självklart för den de talar med. 

    När respondenterna talar om hur saker och ting är, problematiserar de inte sin egen verk-

lighet, därför att de inte betraktar sin verklighet som skapad av dem själva. Berger/Luckmann 

menar att människan själv skapar den värld i vilken hon existerar. Trots detta, betraktas om-

världen och dess objekt uppenbarligen av intervjupersonerna som en självklarhet. Hur kan det 

vara möjligt? Alla handlingar vi utför tenderar att bli vanemässiga, menar Berger/Luckmann. 

Till slut kan handlingarna ha bildat ett mönster, om man utfört dem med en viss regelbunden-

het under en längre period. Mönstret i sig upplever vi som givet, det ”är”. Inte som en produkt 

av vårt eget handlande, utan som en objektiv verklighet. På det här sättet skapar vi en verklig-

het, som vi själva upplever som objektiv och tvingande. I själva verket är det vi ser som den 

objektiva verkligheten, bara våra egna konstruktioner. Denna bild av omgivningen som själv-

klar, kommer alltså om man ser till den socialkonstruktivistiska teorin av att vi inte ser de 

mönster som vi själva skapat, de som styr vårt handlande. Vi ser den i stället om en objektiv 

verklighet.   

Mönster som styr vårt handlande 

Hur påverkar då denna reproducering av mönstren det dagliga livet? Exempelvis kan den leda 

till att man upplever sig, som Berger/Luckmann beskriver, tvingad att utföra vissa handlingar. 

Inte tvingad i den bemärkelsen att en annan person kommer och säger vad man ska göra, utan 
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i den meningen att man inte ser några valmöjligheter, ingen möjlighet att avvika från de 

mönster som betraktas som det givna och självklara. Det kan leda till att jag inte ser fler val-

möjligheter än att göra saker på det sättet jag gör dem.  

    Det skulle kunna tänkas att även om jag kan se eller förstå att det finns valmöjligheter, väl-

jer jag att göra ”som jag alltid har gjort” eftersom det kräver en större ansträngning att ändra 

ett mönster, än att handla efter det.  

    Det är inte särskilt fruktbart eller ens möjligt, att göra en rättvis beskrivning av ett tvingan-

de mönster hos intervjupersonerna med det material jag har och de intervjuer jag har gjort. 

Dock kan man tillåta sig att spekulera i vad som skulle kunna vara ett mönster, eller delar av 

ett sådant.  

    Angående kramarna, som det talas mycket om, säger Markus uttryckligen att det inte hand-

lar om ett mönster, det är inte bara en ritual som ”ska göras”, utan det har en innebörd. Kra-

marna är ett uttryck för någonting, för kärleken som finns mellan medlemmarna. Dock så 

vittnar Anders om hur han betraktades som lite konstig, då han ibland valde att sträcka fram 

handen i stället för att kramas. Det faktum att hans sätt att dra sig undan den typen av ömhets-

betygelser betraktades som märkligt, tyder på att det ansågs att han gjorde något som avvek 

från ”det naturliga”.  

    Nu finns det visserligen en del problem med bilden av kramarna som ett mönster. Man kan 

tänka sig att ett mönster är något som bildas under en lång tid. För att man ska kunna säga att 

ett mönster leder till tvingande handlingar, krävs alltså att det finns en historicitet i handling-

arna, de som sedan bildar ett mönster. Här är det svårt att påvisa att det är någonting som på-

gått under en lång tid. Jag har inte heller ställt mina frågor utifrån detta perspektiv, därför är 

det svårt att svara på huruvida det av människor upplevs som ett mönster eller inte.  

    Markus menar att kramarna är handlingar som inte följer ett mönster, men för somliga ver-

kar det ändå vara det, eftersom en förvåning uppstår (därmed inte sagt hos alla) om någon 

handlar annorlunda.  

    Alltså, även om argumenten för kramarna som ett mönster har vissa brister i sin hållbarhet, 

visar de ändå på handlingars förmåga att bli vanemässiga. Hade det varit lika vanligt att man 

skakade hand eller pussades på kinden som att kramas, skulle Anders troligtvis inte ha mött 

samma förvåning över sin framsträckta hand. Det visar också i viss mån på att det kräver mer 

att bryta ett mönster än att följa det. Att Anders inte kramades, orsakade antagligen mer dis-

kussion, än om han hade kramats som alla andra.  
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Kopplingen mellan värdering, upprätthållande av världsbild och skapande av mönster 

Vad jag ovan tagit upp, handlar om att respondenterna ser sin verklighet som objektiv och inte 

som skapad av dem själva. Detta är en konsekvens av att mönster bildas som gör att hand-

lingsalternativen minskar, verkligheten upplevs som tvingande och inget vi styr över. I själva 

verket är det vi själva som reproducerar mönstret.  

    Jag menar att respondenternas sätt att tala om och värdera olika ting, som jag inledningsvis 

tog upp, är det som pekar på hur de betraktar verkligheten som självklar och icke skapad av 

dem själva. Detta återskapande av verkligheten som objektiv, tar formen av tillintetgörande. 

Det kan ge en tänkbar förklaring till hur det är möjligt för oss att upprätthålla vår världsbild – 

den som betraktas som objektiv och självklar.  

Den betydelse vi tillskriver saker 

Hur jag väljer att beskriva ett fenomen, om jag exempelvis väljer att betrakta någonting som 

äkta eller oäkta, spelar i sin tur roll för hur jag värderar fenomenet i fråga. Det påverkar vilken 

betydelse jag ger olika händelser, vilken relevans jag tillskriver dem. Detta kommer att analy-

seras under de två följande rubrikerna.  

Att tolka saker på olika sätt  

A delar inte M:s bild av församlingen som en familj, vilket uttrycks implicit i intervjuerna. 

Detta är en av de saker som man skulle kunna tolka utifrån Schütz (1997/1999) tes om att 

olika människors relevansstrukturer inte ser likadana ut. Man kan se det som att olika erfaren-

heter har lett A och M i olika riktningar. A och M har valt ut vissa objekt, och tillskrivit dem 

relevans. Och det troliga är då, att de inte tillskrivit samma objekt samma relevans, utan de 

har valt ut olika delar och gett dem olika relevans.  

    A talar mycket om hur församlingen förändrades negativt, när pastor Å flyttade dit. Man 

skulle kunna tänka sig ett scenario där Anders och Ann-Britt tolkat vissa ting i församlingen 

eller hos exempelvis pastor Å, som negativa. Det kan handla om någonting som de tror kom-

mer ställa till problem för dem, och därför noterar de det och ser det som relevant. En annan 

person, kanske uppfattade saken på ett helt annat sätt. Exempelvis om han/hon i samma situa-

tion såg en chans att, låt oss säga, uppnå sina egna mål. 

    Man kan fundera över vilka olika typer av händelser som kan ha haft betydelse när det gäll-

er den negativa bild av församlingen som formats hos Anders och Ann-Britt. Schütz menar att 

vi endast omvärderar den uppfattning vi har om verkligheten, om något sker som vi inte kan 
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inordna i vårt schema av erfarenheter och kunskaper. Man skulle kunna tänka sig att ett sådant 

tillfälle var för Ann-Britt, när hon såg två pastorer vänslas bakom en dörr. Eftersom det hela 

såg konstigt ut i Ann-Britts ögon, ligger det nära till hands att tro att det var något som hon 

inte kunde inordna i det schema av tidigare erfarenheter som hon haft. De erfarenheter, som 

bildar vad Schütz kallar för ett referensschema. 

När vår bild av saker förändras 

Som nämnts i tidigare stycke, fann Ann-Britt det anmärkningsvärt att två av pastorerna väns-

lades med varandra.  

    Om Ann-Britt hade sett samma personer skaka hand med varandra, hade hon antagligen 

inte tyckt att det såg konstigt ut. Att människor skakar hand med varandra är vanligt före-

kommande, och vi börjar väl sällan fundera på hur saker och ting hänger ihop, för att två 

människor skakar hand. Vi kan enkelt inordna det i vårt referensschema, eftersom våra erfa-

renheter sedan tidigare har visat att en handskakning är ett vanligt sätt att hälsa på varandra. 

Ann-Britt såg i stället två personer göra någonting, som hon inte kunde förklara med hjälp av 

sitt referensschema.  

    Då Ann-Britt inte kunde förklara denna händelse genom att inordna den i sitt befintliga 

referensschema, var hon tvungen att handskas med den på något annat sätt. Hon hade kunnat 

välja att se handlingen mellan pastorerna som uttryck för en ny hälsningsritual, för att ta ett 

exempel. På så sätt hade hon kunnat inkorporera handlingen i sin världsbild och behålla den 

intakt. Nu gjorde hon inte det, och det innebär att hennes bild av verkligheten (exempelvis ”i 

den här församlingen vänslas man inte med varandra på det sättet”) förändrades. I förläng-

ningen skulle man kunna betrakta det som en del i utvecklandet av bilden av församlingen 

som oäkta, vilket skulle kunna vara en orsak till att hon inte vill kalla församlingen för en 

kärleksfull familj. För henne har den inte den betydelsen, och hon har nämnt hur hon kände 

sig utanför den större gemenskapen.  

    Det tycks som att Anders och Ann-Britts respektive referensscheman skiljer sig från Mar-

kus och Marias på ett tydligt sätt. Två personers referensscheman ser aldrig precis likadana ut 

(Schütz 1997/1999), men det ligger nära till hands att tro att Markus och Maria betraktar var-

andras referensscheman som i huvudsak lika. Detta ser man exempelvis i uttalanden där de 

menar att de talar för fler i församlingen, och att övriga medlemmar betraktar saker på samma 

sätt som de gör.          

    När det gäller A, är Ann-Britts bild av församlingen något mer ”spretig” än vad Anders bild 

tycks vara, i den bemärkelsen att hon inte lika självklart har en förklaring till olika händelser. 
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Därför finns det ett problem med att helt självklart mena att avhopparna har det gemensamt att 

de betraktar allt i församlingen som oäkta. Detta kommer jag in närmre på i analysens tredje 

och sista del.  

    Jag har alltså under denna andra del tagit upp två huvudteman. Dels hur respondenterna ger 

olika händelser olika innebörd (som exempelvis när det gäller pastor Å:s sätt att leda försam-

lingen) och dels vad det kan leda till när vi upplever saker som vi inte kan inordna i vårt refe-

rensschema. Dessa kan som jag ser det även kopplas samman med äkthetsfrågan.  

    Om vi är med om något som vi inte kan sortera in under vår tidigare samlade erfarenhet, 

kan vi uppleva det som att vårt referensschema inte fungerar. Då måste vi handskas med det 

på ettdera sättet. Här kan, menar jag, möjligheten öppnas för oss att betrakta ting som äkta 

eller oäkta. Om vi betraktar en ”konstigt upplevelse” (exempelvis att ”alla kramas hela tiden”, 

vilket Ann-Britt som tidigare nämnts upplevde som märkligt) som oäkta, kanske vi ser det 

som mindre viktigt. Betraktar vi något som äkta, får det relevans för oss och kommer kanske 

att förändra vårt referensschema, om än bara till viss del och på vissa områden.   

    Resonemanget kan man vrida och vända på, det kan naturligtvis vara så att vi ser även oäk-

ta ting som relevanta, därför att också de kan styra hur vi handlar i fortsättningen. För avhop-

parna exempelvis, kan det vara så att de betraktar för mycket i församlingen som oäkta, och 

därför väljer att lämna den. Jag kommer in på äkthetsfrågan med fler exempel från resultatde-

len under nästa avsnitt.  

Att se verkligheten på olika sätt 

Under denna analysens tredje och avslutande del, vill jag beröra hur man förklarar varandras 

olika bilder av församlingen. Jag anser att man här kan ta utgångspunkt i Berger/Luckmanns 

(1966/2003) bild av det symboliska universat och den begreppsapparat med vilken man upp-

rätthåller det. Terapi och tillintetgörande, används som nämnts för att man skall kunna integ-

rera även det som utgör ett hot mot den egna världsbilden. Detta kommer vi in på under nästa 

rubrik.   

Upprätthållandet av den egna världsbilden 

Ett exempel på hur man kan lösa att man ser en sak på olika sätt, finns i det som Anders ut-

trycker om att pastorerna menade att den som sade emot dem, var under djävulens våld. Pone-

ra att Anders inte håller med ledningen i en viss fråga. Han upplevelse är då att han anklagas 

för att gå ”den ondes” vägar. Resonemanget är inte särskilt svårt att följa; Om jag hör Guds 
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röst, och du hör något som inte stämmer överens med det jag hör, är det, sett ur min synvinkel 

din egen eller djävulens röst du hör. Om jag drar den slutsatsen, har jag skyddat min upplevel-

se av att höra Guds röst.  

    I det symboliska universat jag lever i, finns enligt Berger/Luckmann alla mina olika verk-

lighetssfärer. Om en utav dem raseras, exempelvis den religiösa verklighetssfären och upple-

velsen av att höra Guds röst, påverkar det även andra verklighetssfärer. Det beror i sin tur på 

att jag betraktar alla sfärer som en sammanhängande verklighet. För att in i det längsta bibe-

hålla det symboliska universat intakt, tar jag till olika former av terapi och tillintetgörelse. 

Exemplet ovan, där man anklagar någon för att gå djävulens vägar, är en form av tillintetgö-

relse. Det är den formen av tillintetgörelse då man benämner ett fenomen med sina egna ord 

och termer. Ett sådant uttalande (”djävulen talar genom dig” osv.) kan ses som en följd av att 

personen som uttalar det i fråga, väljer mellan att själv behöva ifrågasätta sin verklighet, eller 

helt enkelt behålla sin verklighetsuppfattning intakt genom att han/hon inkorporerar den and-

res uttalanden i sin verklighet men benämner det med egna termer.  

    Maria talar om hur man samtalar med ledarna om man inte upplever saker och ting likadant 

som dem. Detta kan fungera som en typ av terapi. Terapi är, enligt Berger/Luckmann, att för-

söka hålla kvar alla inom universum. Om en människa börjar tycka och tro annorlunda än de 

övriga i ett symboliskt universum, finns det risk för att hon lämnar det. För att hindra att det 

sker, samtalar man och den enas bild av verkligheten (ledarens, i det här fallet) måste tillskri-

vas en större betydelse än den andras för att personen med en avvikande åsikt (exempelvis 

Maria om hon kommer i en situation där hon inte håller med ledaren i fråga) ska acceptera 

ledarens bild av verkligheten och ta till sig den som sin egen. Detta kan ses som en fråga om 

makt, den som har mest makt har troligtvis störst möjlighet att få genomslag för sin verklig-

hetsuppfattning.  

    Maria uttrycker det som att man kan uppfatta ledarna som auktoritära, om man själv ser sig 

som att man vet bäst i allt. Detta resonemang gör att man kan ana att Maria inte ser det som 

konstigt om hennes uppfattning av verkligheten får ge vika för den bild som ledaren har.   

    Den öppna varma atmosfären, att man pratar mycket och hjälper varandra i församlingen, 

kan även det ses som en form av terapi. Har man mycket kontakt med varandra i vardagen där 

man delar sina tankar och funderingar med varandra, skapar detta en atmosfär där det är lätt 

att se om någon ”sticker iväg” åt ett annat håll. Man ”stöter och blöter” det mesta med varand-

ra, för att citera Markus.  
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En sammanhängande verklighet 

Hur A får bilden av en sammanhängande verklighet att stämma, kan man också ana genom 

det genomgående sätt på vilket A misstroendeförklarar församlingen och dess ledning. På 

samma sätt som M upplever allt som oerhört ”äkta” i församlingen, tycks det för A handla om 

att man upplever samma saker som oäkta.  

    På något sätt har det börjat hos A med vissa händelser som gjorde att de förlorade förtroen-

det. Sedan tycks det genomsyra allt. På motsvarande sätt har M upplevt saker som de känner 

som äkta, vilket också det sen kommer att genomsyra allt annat.  

    Exempelvis uttrycker Markus hur förtroendet han har för ledningen gör att han inte ome-

delbart börjar med att ifrågasätta, om de säger någonting. Han menar, att eftersom han ser så 

mycket gott komma från dem, väljer han att tro dem om gott. På motsvarande sätt skulle man 

kunna tänka att det finns en liknande mekanism hos A, men att det då fungerar omvänt. För-

troendet har raserats, man ser något som man upplever som oäkta, och det gör möjligtvis att 

man hellre fäller än friar.  

    Som tidigare nämnts, har A och M valt ut vissa objekt, och tillskrivit dem relevans. A har 

tillskrivit vissa saker relevans därför att de på något sätt har upplevt dem som viktiga. Låt mig 

förtydliga med ett exempel. Både för Anders och Ann-Britt tycks Pastor Å:s ankomst till för-

samlingen ha spelat en stor roll. De beskriver båda två hur de trivdes med församlingen innan, 

hur det var en ”sund” och bra församling. Pastor Å:s ankomst har relevans för dem, därför att 

de ser den som någonting som förändrade hela församlingen på ett till största delen negativt 

vis.  

    M å andra sidan har inte upplevt församlingen innan pastor Å kom dit, eftersom de själva 

kom senare. De beskriver den kärleksfulla atmosfären i församlingen, och gemenskapen, som 

någonting som var av stor vikt när det gällde beslutet att flytta till Knutby. De valde ut vissa 

andra ting som deras relevansstruktur sedan byggdes upp kring. Utifrån detta har de bildat ett 

referensschema, som kommer att påverka hur de tolkar andra objekt och händelser.  

    Bilden av olika saker och händelser som oäkta eller äkta följer med och präglar flera hän-

delser i både A och M:s berättelser. Maria säger som ett exempel, att pastor Å bara tillrättavi-

sar i kärlek. Om man ser pastor Å:s tillrättavisningar som ett uttryck för äkta kärlek, blir hon 

inte hård och ”felaktigt auktoritär”. En tillrättavisning, skulle kunna betraktas som ett intrång i 

den personliga integriteten. Men här inkorporeras den i stället i den syn som Maria redan har 

byggt upp av och kring församlingen, det är en form av tillintetgörande som gör att hennes 

bild av Pastor Å kan behållas intakt.  
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    Anders å sin sida, nämner vid ett tillfälle hur det snarare är ”den onde” än ”den gode” som 

talar genom ledningen i Knutby. På så sätt använder sig även han av tillintetgörande för att 

upprätthålla den bild som han har fått och skapat. När någon, exempelvis en ledare i försam-

lingen, säger att Gud har sagt något som Anders själv finner osannolikt, skulle det kunna leda 

till att Anders Gudsbild förändras. Men i stället inkorporerar han det påstådda tilltalet från 

Gud i sin världsbild, genom att vända på det och säga att tilltalet knappast kan komma från 

Gud, men från Djävulen. Han fråntar inte den andre personen upplevelsen av att ha fått ett 

tilltal, men menar att det knappast kan handla om ett tilltal från Gud. På detta sätt undviker 

Anders att hans Gudsbild rubbas för mycket.  

    Trots att Ann-Britts bild ibland kan tyckas mer tvetydig än Anders bild, tyder mycket på att 

även hon ser mycket av det som sker i församlingen som oäkta. Hon beskriver hur hon ser 

ledare som har utomäktenskapliga affärer, hur det handlar om ”storhetsvansinne” hos ledarna 

i deras sätt att ta makten, och hur Pastor Å ljugit om en ring som hon fått.  

    I och med att Ann-Britt även uttrycker att det aldrig riktigt fanns plats för henne, eller att 

kärleken inte räckte till, skulle man kunna se hennes uttryck för vad som är oäkta som två 

saker. Dels att hon helt enkelt har utvecklat en bild av vad som är äkta och inte, efter de rele-

vansstrukturer hon har. Och dels att hon, helt enkelt för att skydda sig själv, implicit kallar 

ledarna och det som sker i församlingen för ”oäkta”, för att på så sätt förhålla sig till utanför-

skapet. För det är antagligen värre att bli utestängd från en gemenskap byggd på äkta kärlek, 

än en som man till största delen ser som oäkta. 

    Dock skall påpekas att grunden på vilken ovanstående resonemang är byggt, inte är helt 

självklar. Som jag tidigare nämnt, har jag för lite och fel underlag för att göra en rättvis analys 

av intervjupersonernas relevansstrukturer. Således är min tolkning av Pastor Å:s betydelse 

och den kärleksfulla atmosfären som lockade M till församlingen, just en tolkning av hur det 

skulle kunna vara. Det är alltså möjligt att just de exemplen jag tog upp inte spelade en avgö-

rande roll för huruvida A och M upplever församlingen som äkta eller oäkta.  

    Det bör även nämnas, att den bild som Ann-Britt ger inte tecknar en lika självklar bild av 

hur hon fått ihop alla delar till en sammanhängande verklighet, i jämförelse med de övriga. 

Detta nämndes även tidigare. Medan Anders bland annat kallar Pastor Å för en intrigmakers-

ka, menar Ann-Britt att Pastor Å inte är ”bara dum”, också att hon inte bara sa dåliga saker. 

Ann-Britt kan inte riktigt uttala sig i frågan om den kärlek som medlemmarna gentemot var-

andra, om den är oäkta eller om den var äkta men helt enkelt inte räckte till alla. Dock kan det 

väl vara något ”slumpartat”, vad som sägs under en timmeslång intervju och inte… Och möj-

ligheten finns förstås att även Anders håller med Ann-Britt i det hon säger.   
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    Under denna analysens tredje del, har jag belyst några situationer som tyder på att det får 

konsekvenser, huruvida man betraktar något som äkta eller oäkta. Ett exempel på detta är hur 

man betraktar pastor Å.  

    Det faktum att vi kan betrakta något som äkta eller oäkta, har även kopplats samman med 

vår strävan att alltid försöka upprätthålla den bild som vi har av verkligheten. För att åter ta 

pastor Å som ett belysande exempel; om jag betraktar hennes kärlek som äkta och sann, be-

traktar jag också hennes tillrättavisningar som ”milda” och uttryckta i all välmening.  

    Om vi ständigt ifrågasatte det vi håller för sant och verkligt, skulle det antagligen göra oss 

rejält förvirrade. Alltså förklarar vi det som vi annars skulle ha svårt att infoga i vår bild av 

verkligheten, med hjälp av att inkorporera det i vår världsbild, eller nedvärdera det. Detta är 

alltså vad Berger/Luckmann (1966/2003) kallar för tillintetgörande. 

    Vi kan hantera det faktum att människor betraktar sin omvärld på olika sätt, genom att vi 

hela tiden försöker förklara varför andra betraktar saker som de gör. Exempelvis säger Maria 

att man kan uppfatta pastor Å som auktoritär på ett felaktigt sätt, om man sätter sig själv att 

veta bäst. På så sätt förklarar Maria det faktum att andra har beskrivit pastor Å som hård. Jag 

har på så sätt mitt sätt att betrakta saker och ting, och försöker även förklara varför du ser det 

på ett annat sätt. Så gör vi för att vi ska kunna hålla vår egen uppfattning om verkligheten så 

intakt som möjligt.  

Slutsats 

I min analys har jag till största delen berört två olika ”teman”. Det första är att alla intervju-

personer, både M och A, upprätthåller sin bild av verkligheten genom att benämna skeenden 

och objekt med sina egna ord och termer. Detta kallas för tillintetgörande, i teorin om det 

symboliska universat (Berger/Luckmann, 1966/2003). Även former av terapi har berörts, och 

båda ingår i en begreppsapparat som syftar till att försöka behålla bilden av en sammanhäng-

ande verklighet. Resultatet visade att alla respondenter upprätthåller bilden av sin verklighet, 

genom att de systematiskt beskriver allt som inte passar in i den egna världsbilden, med sina 

egna termer. Alla respondenter har sina egna förklaringar till det som händer (utom i något 

enstaka fall). Detta tolkar jag som att vi har ett stort behov av att för oss själva förklara saker, 

och sätta ord även på det som vi finner motsättningsfullt eller svårt att begripa. För att jag 

skall kunna behålla min bild av verkligheten intakt, krävs helt enkelt att jag kan förklara det 

som sker runtomkring mig, och integrera det i min världsbild.  
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    Jag har även tagit upp det faktum att om jag talar om verkligheten som objektiv och utan 

påverkan av mig själv, kan det i slutändan leda till att jag uppfattar verkligheten som tvingan-

de och bortom min kontroll, trots att det är jag själv som konstruerar den. 

    Den andra tesen är att A och M till stor del tycks betrakta församlingen och dess ledare som 

antingen äkta eller oäkta. Äkthetsfrågan spelar en stor roll när det gäller hur fenomen uppfat-

tas och tolkas. Likaså är mönstret av hur vi upprätthåller vår egen bild av verkligheten, en 

viktig aspekt att lägga märke till för att förstå individers skilda verklighetsuppfattningar, för 

att förstå skiljelinjernas uppkomst.  

    Alla respondenter beskrev i princip samma saker, men de hade olika sätt att tolka vad de 

beskrev. Alla kunde säga att det finns en kärleksfull atmosfär i församlingen, för att ta ett ex-

empel, men medan medlemmarna som nämnts beskrev detta som äkta och genuint, var det för 

avhopparna snarare oäkta och inte helt naturligt.  

    Detta tycktes genomgående i intervjuerna, även när det gällde pastor Å. För medlemmarna 

betraktas hon som kärleksfull och äkta, avhopparna är tveksamma till hennes motiv och me-

nar att hon är hård och dömande. Av detta kan man se att det är två olika sätt att betrakta det, 

som har sin grund i hur man från början betraktar fenomenet i fråga. Som naturligt eller ona-

turligt? Äkta eller oäkta? Detta spelar uppenbarligen en stor roll för hur man beskriver något.  

        Resultatet visar tydligt på det faktum att jag och min granne kan betrakta samma sak, på 

helt olika sätt. Vad som är viktigt för mig har betydelse för vad jag väljer att se, och min tidi-

gare erfarenhet spelar in när det gäller vad för något som jag väljer att betrakta som viktigt 

och oviktigt. Något som även gäller mig i författandet av denna forskningsrapport! 
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Diskussion 

Under detta kapitel ämnar jag återknyta till resultatet, som i sin tur avspeglar vald metod. Jag 

kommer att se till huruvida mina frågeställningar har besvarats på ett tillfredsställande sätt, 

och knyta samman arbetet med en avslutande diskussion kring detta. 

Studiens övergripande problemställning 

Problemet som jag ämnade undersöka, var motsättningen som jag antog - och till viss del 

visste - fanns, mellan avhoppares och medlemmars påståenden om Knutbyförsamlingen. Vad 

gör att deras bilder av församlingen skiljer sig drastiskt från varandra? För att undersöka detta 

gjordes kvalitativa intervjuer med två avhoppare och två medlemmar, och resultatet analyse-

rades sedan utifrån socialkonstruktivistisk/fenomenologisk teori.  

    Jag fick fram hur olika avhoppare och medlemmar beskrev saker och ting, och kunde med 

hjälp av teorierna förklara vad som möjliggör att respondenterna betraktar vad som till synes 

är en och samma verklighet, på så skilda sätt.     

Vad resultatet visade 

Upprätthållandet av verkligheten 

Jag drog i analysen den slutsatsen att alla respondenter upprätthåller bilden av sin verklighet, 

genom att de systematiskt beskriver allt som inte passar in i den egna världsbilden, med sina 

egna termer. Detta gör att alla respondenter har sina egna förklaringar till varför andra männi-

skor betraktar saker som de gör, varför de säger som de säger. Som jag också påpekade så tror 

jag att det har att göra med att alla människor har ett behov av att ”få ihop” saker och ting, att 

förstå och kunna sammanfoga alla olika delar i tillvaron.  

    I fallet med Knutbyförsamlingen så tror jag tyvärr att detta kan leda till att dialogen mellan 

medlemmar och avhoppare försvåras. Om jag redan har gjort mig en bild av hur saker förhål-

ler sig, känner jag troligtvis inte så stort behov av att ta reda på om min bild verkligen stäm-

mer, utan jag litar helt enkelt på mig själv att jag har uppfattat saken rätt och att mina förklar-

ingar håller.   

    Det kan även innebära att jag själv inte problematiserar min egen uppfattning. Jag tror att 

jag vet varför andra gör som de gör, och jag ser ingen anledning att fundera över om jag verk-
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ligen har uppfattat saken rätt. Varken genom dialog som nämndes nyss, eller genom att jag 

själv funderar över de slutsatser som jag har dragit. 

    Den bild jag förmedlar vidare till andra, färgas naturligtvis av den åsikt jag har. Har jag då 

inte problematiserat min egen tolkning av saker, och har jag inte försökt att förstå hur den 

andre ser på saken, blir bilden jag förmedlar oerhört färgad av min åsikt. Trots det, förmedlar 

vi vidare saker som om de vore sanningen. Även detta tror jag kan vara en fara när det gäller 

Knutbyförsamlingen och hur den framställs. Båda sidor framför sin bild, som om den vore 

helt självklar.  

Vad jag väljer att se i olika situationer  

Resultatet visade även att jag och min granne kan betrakta samma sak, på helt olika sätt. Vad 

som är viktigt för mig har betydelse för vad jag väljer att se, och min tidigare erfarenhet spelar 

in när det gäller vad jag väljer att betrakta som viktigt och oviktigt. 

    Här tror jag att en del av problematiken kan ligga, när det för medlemmarna kommer till att 

förstå avhopparna, och vice versa. Om jag inte har förståelse för att du inte ser som viktigt 

samma saker som jag ser som viktigt, kan jag inte heller ha förståelse för varför du handlar 

och reagerar så som du gör.  

    Detta leder troligtvis också till att jag inte förstår varför andra inte förstår mig. På samma 

sätt som jag inte är medveten om att andras erfarenheter påverkar vad de ser som viktigt, är 

inte de heller medvetna om att jag handlar som jag gör utifrån vad jag själv tycker är viktigt. 

För mig däremot, är det ju självklart varför jag handlar som jag gör. Och när andra inte förstår 

mitt handlande, kan jag resonera som att ”alla är emot mig”. I stället handlar det i många fall 

om oförståelse, vilket knappast förbättras av det faktum att en dialog inte förs.  

Verkligheten som icke skapad av mig själv 

Det faktum att man talar om verkligheten som objektiv och utan påverkan av mig själv, kan i 

slutändan leda till att jag uppfattar verkligheten som tvingande och bortom min kontroll, trots 

att det är jag själv som konstruerar den. Detta var en annan av slutsatserna jag drog i analysen.  

    Att jag uppfattar verkligheten som något annat än min egen konstruktion, torde rimligtvis 

påverka hur jag ser på mitt eget ansvar i olika situationer. Det finns en risk att man överhu-

vudtaget inte ser sitt eget ansvar, när det gäller att förstå varför saker har blivit som de har 

blivit. Man kanske exempelvis följer vissa normer, och åberopar dessa som förklaring till var-

för man handlade som man gjorde. 
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    Det kan även leda till att man inte uppmärksammar att man kan göra en sak på många olika 

sätt.  Man är helt enkelt inte medveten om alternativen, därför att man betraktar verkligheten 

som utan möjlighet att påverka.  

    Till sist kommer jag då under nästa rubrik in på vad resultatet och mitt arbete har genererat 

för tankar kring fortsatt forskning i ämnet. 

Fortsatt forskning  

Under mitt arbete med denna uppsats, har jag blivit varse att få forskningsrapporter belyser 

”båda sidor av historien”. Den mest dominerande forskningen tycks vilja beskriva medlem-

skap i sekter utifrån psykologiska teorier där manipulationsmekanismer analyseras. Jag skulle 

vilja se mer forskning där man ser till båda sidor, vare sig man använder sig av psykologiska, 

socialkonstruktivistiska eller andra teorier. 

    Jag anser också att det behövs mer forskning generellt i ämnet. Religiösa rörelser är en stor 

del av vårt samhälle. Många lämnar religiösa rörelser och upplever att de mår dåligt efteråt, 

andra befinner sig i rörelser som klassas som sekter, men trivs och mår bra däri. Båda sidor 

behöver lyftas fram, och jag anser att det är viktigt att det förtydligas att människors olika 

upplevelser av religiösa rörelser inte behöver innebära en direkt motsättning då det i grund 

och botten handlar om att vi alla är unika individer med olika sätt att betrakta saker och ting.   
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