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Tack 

Vi vill tacka våra respondenter för att de delat med sig av sina liv och erfarenheter. Deras be-
rättelser har hjälpt oss i vårt uppsatsarbete och även fått oss att se på dessa frågor ur flera oli-
ka perspektiv, vilket har varit berikande för oss personligen. 

Ett stort tack även till vår handledare för alla nyttiga tips och råd som vi har fått under arbetets 
gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur påverkar nya religiösa rörelser medlemmarnas identitet? En kvalitativ studie i av-
hoppares uppfattning. 

Annika Wallin & Marie Hellström-Kersh 

Abstract 
 
The purpose of this study was to try to develop a better understanding of the process that be-
ing a member in a new religious movement might imply, and to find out how the identity of a 
defector changes from the time upon entering the movement, while they are within the 
movement and after leaving the movement. We also wanted to examine what kind of help and 
support would be needed around a defection. The study focuses on identity and our questions 
were: How does the defector describe him/herself and his/her identity before joining the new 
religious movement until the period after defecting? What demand for support and help may 
there be when defecting from new religious movement? The theoretical starting point was The 
Identity Theory, Structural Role Theory and  KASAM. A qualitative method was used and 
four defectors from new religious movements were interviewed. The findings were that they 
described themselves as ”seekers” and ”lost” when they entered the movement and within the 
initial phase they repressed their personal identity whilst their social identity increased in 
strength. In due course, doubts began to arise and these continued to grow until the time of 
defection with mental instability as a result. The process led to the creation of a new selfiden-
tity. Primarily support and help with strengthening the personal identity was needed. It would 
be advantageous if this support could be given by someone that had defected previously and 
with whom they could identify.  
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Inledning 
”Frihet är något mycket angenämt, men inte när den ska betalas med ensamhet.” 
  Bertrand Russell (Pricken över livet, 2008). 
 
Idag och de senaste årtiondena har människans valmöjligheter ökat avsevärt jämfört med tidi-
gare. Vi kan välja alltifrån vilken utbildning och arbete vi vill ha till identitet, värderingar och 
livsåskådning. Samtidigt ökar känslan av ensamhet för många i denna djungel av valmöjlighe-
ter. Vad händer då om vi inte riktigt vet vad vi vill med oss själva och vårt liv och samtidigt 
har en känsla av ensamhet? Vad händer om vi inte som individer kan hitta ett sammanhang 
där vi finner oss tillrätta, vår vardag känns meningsfull och vi blir respekterade utifrån vårt 
agerande, och upptagna i den sociala gemenskapen på så sätt att det väcker en känsla av just 
gemenskap. Sekulariseringen i vårt moderna samhälle har kanske lämnat ett tomrum efter sig 
vilket i förlängningen har lett till att människor i olika brytningsskeden i livet lättare dras till 
de nyreligiösa rörelserna.Vi ville titta närmare på det här. Vad ligger egentligen bakom att 
människor blir medlemmar i den här typen av rörelser och hur påverkar medlemskapet dem? 
Vi ville även veta vilket behov av stöd en person som väljer att lämna en sådan rörelse, en så 
kallad avhoppare, kan ha.  
 
Att det är viktigt att ta reda på mer om den process som en människa går igenom som medlem 
med i en nyreligiös rörelse, förstår man då man läser de artiklar i Socionomen nr. 8; 2006 vil-
ka tar upp ämnet nyreligiösa rörelser. Det som diskuteras där är den problematik som ibland 
finns runt dessa rörelser i samband med bland annat utredningar inom Socialtjänsten. Proble-
met man beskriver är inte i första hand medlemskapet i en nyreligiös rörelse, utan att  med-
lemskapet  kan skapa svårigheter och hinder för utredningar som aktualiserats av andra skäl. 
Ett av de problem som beskrivs är att det kan vara svårt att få en dialog med familjer tillhö-
rande någon nyreligiös rörelse. I artiklarna diskuteras även skillnaden mellan det främmande 
och udda och det som är farligt, och att socialtjänsten måste få hjälp med att dra gränsen till 
det som faller inom religionsfrihetens ram vid utredningar. 
 
I en av artiklarna (Westberg, 2006: 45-47) beskrivs att det är den manipulering vilken med-
lemmarna utsätts för som gör att socialtjänstpersonal kan mötas av en falsk bild av individen 
och gruppen, vilken det kan vara svårt att tränga bakom. Man efterlyser i samband med detta 
utbildning för socialtjänstpersonal som ger kunskap om olika gruppers världsåskådning samt 
om vilka behov en avhoppare kan ha och om den manipulation som kan förekomma i vissa av 
dessa grupper.  
   
Med detta som bakgrund kontaktade vi före detta medlemmar i nyreligiösa rörelser för att ta  
del av deras beskrivning av det de varit med om och genom den försöka förstå vad som kan 
hända med identiteten under den process, som ett medlemskap kan innebära. På detta sätt ville 
vi öka möjligheterna till en god kommunikation och förståelse i mötet mellan socialtjänsten 
och medlemmar i, respektive avhoppare från, den här typen av rörelse. För att avgränsa vår 
studie, där den övergripande frågeställningen handlar om den identitetsförändring som avhop-
pare genomgått, så undersökte vi endast den grupp som tidigare varit medlemmar, det vill 
säga avhopparna, även om det givetvis hade varit intressant att ta med aktiva medlemmar ock-
så. 
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Syfte och Frågeställningar  

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för den process som ett medlemskap i en ny-
religiös rörelse kan innebära, och att undersöka hur avhopparens identitet har förändrats från 
tiden innan inträdet i den nyreligiösa rörelsen, under medlemskapet fram till avhoppet och 
tiden efteråt, samt att ta reda på vilket behov av hjälp och stöd som kan finnas runt ett avhopp. 
 

Våra frågeställningar för att besvara syftet är: 
 
− Hur beskriver avhopparen sig själv och sin identitet under tidsperioden innan 

medlemskapet fram till tiden efter avhoppet? 
 

− Vilket behov av hjälp och stöd kan finnas vid utträdet ur en nyreligiös rörelse? 
 
Bakgrund  - Nya religiösa rörelser 

Det har förts och förs fortfarande, i vetenskapliga sammanhang en diskussion runt vilken term 
som bör användas i sammanhang där de nya religiösa rörelserna diskuteras. Det har med tiden 
växt fram en viss konsensus runt uttrycket nya religiösa rörelser, men också detta ord blir 
missvisande då det ofta är så att de andliga idéer man samlas kring är mycket gamla, sprungna 
ur kristna eller hinduiska förebilder (SOU 1998: 113, Rothstein, 1997). Det ska tilläggas att 
även termen ”religiösa” i sammanhanget ibland blir missvisande då en del av de rörelser man 
inkluderar under denna term inte alls är religiösa i den bemärkelse att de ” hänvisar till en 
andlig föreställningsvärld bortom det synliga” (SOU 1998: 113, s.38). 
 
Termerna ”sekt” eller ”kult” är mycket ofta använt i sammanhanget men båda dessa ord är 
belastade med negativa övertoner och används numera sällan i religionsvetenskapliga sam-
manhang. ”Sekt” har tidigare använts för att definiera en avknoppning av en i samhället eta-
blerad och integrerad ”kyrka” ur vilken sekten uppstått som en schism. ”Kult” ansågs vara  
en religiös gruppering utan kulturell kontinuitet med övriga religiösa grupperingar i samhäl-
let(SOU 1998: 113). Det som numera i dagligt tal kallas för sekt är det man tidigare benämn-
de kultrörelse. En rörelse vilken är starkt hierarkisk och där ledaren ses som en profet och 
därmed inte får ifrågasättas. Tvivel och misstro ses som en synd, ett starkt engagemang för-
väntas av medlemmarna och förhållandet till det övriga samhället är ansträngt (SOU 1998: 
113). 
 
Som utgångspunkt har de nya religiösa rörelserna nästan alltid kristendom eller hinduism och 
de ritualer, myter och symboler som förekommer har klassiska funktioner och strukturen är 
desamma som de traditionella religionernas. Det de nya religiösa rörelserna förmedlar är revi-
dering, omskrivning och återupplivning av gammalt och känt material. Det är utformningen i 
dessa rörelser som är ny, inte det religiösa livet (Rothstein, 1997). 
 
Enligt Frisk (1993) är det på många sätt svårt att definiera de nya religiösa rörelserna då de 
sinsemellan är mycket olika men de skulle kunna beskrivas som företeelser i utkanten av en 
vidare kulturell och social miljö. 
  
Flertalet av dessa nya religiösa rörelser växte fram under mitten av 1960-talet och har växt sig 
starka i västvärlden. I SOU beskrivs de nya religiösa rörelserna som rörelser med en auktoritär 
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struktur med tydliga svar på livs - och moralfrågor. De har en ideologisk fasthet och en klar 
identitet och i grupperna finns en social gemenskap och ett engagemang (SOU 1998:113). 
 

Tidigare forskning 
Individen och nyreligiösa rörelser  

Olika undersökningar har gjorts för att kartlägga vilka som ansluter sig till nyreligiösa rörel-
ser. Genomsnittsåldern vid anslutningen är runt 24-27 år, beroende lite på vilken rörelse som 
undersöks. Könsfördelningen är generellt sett ganska jämn. Rörelser med mer patriarkalisk 
struktur tycks attrahera fler män medan rörelser som lyfter fram kvinnan attraherar fler kvin-
nor. Utbildningsnivån är generellt sett ganska hög, ungefär hälften av de engagerade har tidi-
gare studerat på antingen universitet eller högskola. Andelen högutbildade varierar med vil-
ken typ av rörelse det är; ju mer komplex och intellektuellt inriktad lära desto fler högutbilda-
de och även män är medlemmar (Frisk, 1998). 
 
Många religionsvetare har betraktat anslutningen som en längre process än en enstaka händel-
se Det har betonats att det alltid finns ett skeende före anslutningen och ett efter. Följande be-
skrivning av individen under denna tidsperiod är en sammanfattande uppfattning, som enskil-
da individer givetvis kan avvika ifrån (ibid). 
 
Innan anslutningen 
En undersökning från 1981-83, där intervjupersonerna fortfarande var medlemmar, visade att 
ungefär en tredjedel av medlemmarna hade ett intresse för alternativa religioner redan innan 
medlemskapet. Medlemmarna betonade också att de i och med medlemskapet inte hade gjort 
några radikala förändringar från sitt tidigare liv (Frisk, 1998). I en undersökning från 1995 
hade tre av fyra en diffust religiöst inriktad världsbild före medlemskapet, med svar som ”jag 
var lite kristen” (Frisk, 1998, s.189), hade en tro på en högre makt eller att de var sökare. I 
samma undersökning visade det sig att deras föräldrar bestod av en brokig skara, alltifrån ate-
ister (40 %), praktiserande kristna (15 %) till anslutna till nyreligiösa rörelser (5 %) (Frisk, 
1998).  
 
Anslutningen 
Anledningen till att individer ansluter sig till rörelserna brukar av individerna beskrivas som 
en önskan att få något som man tror medlemskapet i rörelsen ska kunna ge dem enligt Frisk 
(1998). Det kan vara att man vill komma närmare Gud, få en mening i tillvaron eller om att få 
harmoni (genom exempelvis meditation). Undersökningen från början av 1980-talet visade att 
få medlemmar hade varit i en personlig krissituation vid anslutningen, medan undersökningen 
från 1995 visade att över hälften uppfattade sig ha varit i en problem- eller krissituation vid de 
första kontakterna med rörelsen. Ungefär lika många betraktade sig själva som sökare då de 
kom i kontakt med rörelsen (ibid).  
 
Avhoppet 
Liksom anslutningen betraktas avhoppet som en längre process och inte en isolerad händelse 
(Frisk, 1998). Wright, som Frisk (1998) hänvisar till, menar att det går att likna avhoppet vid 
en skilsmässa. Efter smekmånaden kanske medlemskapet i den religiösa rörelsen inte motsva-
rar förväntningarna och beroende på hur stora investeringar man gjort överväger man att läm-
na rörelsen (äktenskapet). Om individen har investerat mycket och saknar något att komma 
tillbaka till i samhället; inget jobb, inga pengar, ingen bostad och inga vänner, är det svårare 
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att lämna rörelsen. Det är även svårare att lämna rörelsen ju mer sluten den är och ju färre in-
tryck man har fått utifrån. Liksom vid en skilsmässa, upplever de flesta som lämnar en nyreli-
giös rörelse en större eller mindre kris. En känsla av besvikelse och att man har förlorat något 
viktigt infinner sig. En viktig faktor som bestämmer hur stor krisen blir för avhopparen är hur 
individen i efterhand tolkar sitt medlemskap. Om individen upplever anslutningen till rörelsen 
som hjärntvätt, kan det vara destruktivt för individen då den upplever sig sakna kontroll över 
sitt eget liv. Om individen istället kan lära sig att tolka medlemskapet som något man lärde 
sig något av vid just den tidpunkten i livet men som inte passar nu, finns det större möjlighe-
ter att lämna rörelsen på ett konstruktivt sätt.  
 
Internationella studier 

Loflands och Starks anslutningssmodell 
Lofland och Stark (Dawson, 2003) formulerade en sjustegsmodell för anslutningsprocessen. 
De menade att för att en person ska ansluta sig till en nyreligiös rörelse måste vissa kriterier 
uppfyllas. Kriterierna var att personen ska uppleva anspänning i sitt liv, ha ett religiöst pro-
blemlösningsperspektiv ( till skillnad från exempelvis ett filosofiskt eller politiskt), vilket då 
får personen att tro att denne är en religiös sökare. Med dessa grundläggande faktorer krävs 
sedan att personen möter rörelsen vid en vändpunkt i livet, att personen knyter känslomässiga 
band med en eller flera personer i rörelsen, reducerar eller avslutar relationer utanför rörelsen 
samt har en intensiv interaktion med andra medlemmar.  
 
Denna modell har testats många gånger i olika studier med varierande resultat. Flertalet studi-
er har visat att rekrytering i huvudsak sker genom existerande nätverk såsom vänner, grannar 
och inom familjen. Resultaten stödjer varken den allmänna uppfattningen att alla är lika för-
disponerade att ansluta sig till en rörelse eller att rekryteringen vanligtvis sker genom person-
kontakt på allmän plats. Det har visat sig att rekryteringen på exempelvis gator, i parker och 
på flygplatser inte är speciellt framgångsrik. Studier har även visat att det är av stor betydelse 
att personen knyter känslomässiga band till en eller flera medlemmar i rörelsen för att denne 
ska ansluta sig. Då personen möter värme, glädje och uppskattning från medlemmar är sanno-
likheten större att det blir ett djupare engagemang (ibid).  
 
Det har även bekräftats av andra undersökningar att det är viktigt med en intensiv interaktion 
mellan medlemmar. En mindre intensiv kontakt mellan medlemmar spelar ofta en avgörande 
roll vid avhopp. Det är oftare personer som har färre och svagare sociala band innan anslut-
ningen som engagerar sig i nyreligiösa rörelser. Ungdomar och unga vuxna har ofta mer fri-
het, tid och möjlighet att följa med på aktiviteter som de blir inbjudna till av medlemmarna 
(ibid). 
  
Det råder oenighet kring det religiösa problemlösningsperspektivet. Lofland och Stark säger 
att personerna ska ha ett religiöst synsätt i grunden, medan annan forskning som bedrivits av 
Stark och Brainbridge (Dawson, 2003) visar att det är större sannolikhet att de ”okyrkliga” 
ansluter sig. Om en person växer upp utan någon speciell religiös skolning tenderar man att 
vara mer öppen för andra livsstilar. Detsamma gäller personens ”sökarskap”. Det råder oenig-
het kring om en person måste vara en sökare, det vill säga söka religiösa svar på existentiella 
frågor, för att vara benägen att ansluta sig, vilket Lofland och Stark (Dawson  2003)  hävdar. 
 
Vilka ansluter sig till nyreligiösa rörelser? 
Enligt Dawson (2003) har flera internationella studier visat att medelåldern i nyreligiösa rö-
relser är relativt låg. Den exakta åldern är beroende av vilken rörelse det är, men personer som 
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ansluter sig är i regel under 35 år. Avhoppen sker ofta sedan när personen blir i medelåldern 
eftersom rörelsens värderingar inte överensstämmer med familjelivet och barnuppfostran. Det 
har visats i undersökningar att de som ansluter sig har en högre utbildningsnivå än den ge-
nomsnittliga utbildningsnivån bland befolkningen och även, som en följd av det, oftare tillhör 
medelklassen eller övre medelklassen. När det gäller kön visar undersökningarna olika resul-
tat, men det verkar generellt som att lika många män som kvinnor söker sig till nyreligiösa 
grupper. 
 
Samhället och nyreligiösa rörelser 

Det är svårt att redovisa hur många som är engagerade i nyreligiösa rörelser i Sverige, efter-
som många engagerade inte registrerar sig som medlemmar utan anser att det är en oviktig 
formalitet.  Det finns därtill en krets människor som rör sig mellan olika rörelser, utan att de-
finiera sitt engagemang och medlemskap. När det gäller den oorganiserade nyreligiositeten 
finns det ännu större frågetecken, då de inte finns medlemsregister att tillgå.  Dessutom är de 
engagerades engagemang olika djupt. När det gäller de heltidssysselsatta blir inte siffran så 
hög. I slutet av 1990-talet var siffran för Hare Krishna 150-200 personer och i Scientologikyr-
kan var ca 20 personer heltidsengagerade. På en lägre engagemangsnivå blir siffrorna natur-
ligtvis högre, men medlemsantalen i rörelserna har dock relativt sett förblivit låga 
(Frisk,1998).  
 
Vissa hävdar att samhället står inför en religiös och värderingsmässig revolution. Denna revo-
lution är sprungen ur de pågående samhällsförändringarna. En av de viktigaste faktorerna, en-
ligt Frisk (1998), är urbaniseringen. De personer som flyttar till städerna flyttar ur sitt sociala 
sammanhang och meningssystem som tidigare uppfattats som självklart. I staden möts männi-
skor som har växt upp i olika miljöer och de egna värderingarna och trosföreställningarna kan 
komma att ifrågasättas, samtidigt som nya livsåskådningar kan influera och komma att an-
ammas.  
 
Även de ökade kommunikationsmöjligheterna spelar en stor roll i det här sammanhanget. Ge-
nom TV, tidningar, invandring och egna resor har kunskapen om andra sätt att leva på ökat i 
jämförelse med för några decennier sedan. Skolans undervisning har förändrats, vilket har 
medfört att den traditionella religionen är mindre självklar idag. Ytterligare en faktor är den 
förändrade familjebilden. Familjerna är vanligtvis mindre nu och barnen tillbringar mer tid i 
skolan och på förskolan och mindre tid med familjen. Influenserna för barnen kommer alltmer 
utifrån än från den egna familjen (Frisk, 1998).  
 
Dessa faktorer sammantaget gör att sannolikheten att barnen ska socialiseras in i föräldrarnas 
trossystem minskar och det banar väg för nya religiösa rörelser enligt Frisk (1998).   
 
I God Tro 

1998 kom utredningen ”I God Tro, Samhället och nyandligheten” (SOU 1998:113) ut. Grun-
den till denna utredning var bl a en mängd rapporter från psykologer, socialtjänstemän och 
psykiatriker vilka signalerade om bristfällig kunskap i mötet med personer i kristillstånd vil-
ket kunde relateras till medlemskap i nyandliga rörelser. Även berättelser från tidigare med-
lemmar och anhöriga vilka vittnade om oacceptabla förhållanden i vissa nyandliga rörelser låg 
till grund för den motion vilken ledde fram till utredningen. 
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Utredningens uppdrag var bl a att ta reda på i vilken utsträckning människor, vilka lämnar en 
nyandlig rörelse, hamnar i psykiska kristillstånd och vilken form av hjälp dessa i så fall skulle 
vara i behov av. Även frågor om prevention skulle uppmärksammas. 
 
Man kommer i utredningen inte fram till att det ska inrättas någon form av specialresurs för 
rehabilitering av utträdare/avhoppare. Detta p g a  att antalet vilka skulle vara i behov av en 
sådan resurs är för få, och att problembilden är alltför mångfacetterad, vilket betyder att varje 
person kan vara i behov av hjälp från flera vårdgivare eller stödpersoner. Det förslag som ut-
redningen kommer fram till, för att täcka det kunskapsbehov som finns angående nyandliga 
rörelser inom psykiatrin, socialtjänsten, skolhälsovården m m är inrättandet av en stiftelse vid 
arbetsnamnet KULT- Kunskapscentret för Livsåskådnings- och Trosfrågor. Stiftelsens huvud-
uppgift föreslås, förutom att sprida kunskap, vara att bygga upp ett nätverk där alla intressen 
inom området representeras såsom rörelserna själva, kritiska frivilligorganisationer, forskare, 
Rädda Barnen, andra frivilligorganisationer, internationella kontakter m fl.  
 
Stiftelsen KULT skulle också verka för en utökad dialog mellan samhället och de nyreligiösa 
rörelserna då man i utredningen genom kontakt med forskare, vårdarbetare, medlemmar m fl 
fått tydliga indikationer på att det finns ett behov av detta och därmed minska polariseringen, 
öka kunskapen och förebygga kriser. Man skriver i utredningen att KULT bör ha som mål-
sättning att ha ett förhållningssätt i enlighet med ett kritiskt och problematiserande perspektiv 
så att stiftelsen inte uppfattas tillhöra det ena eller det andra lägret och på detta sätt undvika 
moraliserande och fördomar. 
 
Hjärntvätt 

Ibland förs det genom massmedia, kyrkor, forskare och antikultrörelser, fram åsikter angåen-
de de nya religiösa rörelserna, där man hävdar att samtliga av dessa rörelser är potentiellt far-
liga då de strukturellt har många likheter med destruktiva rörelser. Det talas om att unga män-
niskor förförs av dessa totalitära grupper och att rörelserna därmed skall fördömas. I dessa 
sammanhang talas det även om en sektpersonlighet, vilken skulle vara en speciell typ, särskilt 
känslig för intensiv ideologisk påtryckning. I SOU ifrågasätts detta förhållningssätt då det an-
ses förenklat och man hävdar att psykiskt lidande och destruktivitet finns att hitta i alla typer 
av grupper (SOU 1998: 113).  
 
Att hjärntvätt skulle förekomma i de nya religiösa rörelserna, och att människor därmed skulle 
vara hjälplösa offer för sekten, har visat sig vara en felaktig bild av verkligheten. Ett medlem-
skap i den här typen av rörelse varar för de flesta i två år. Därefter lämnar majoriteten rörel-
sen, vilket i regel sker odramatiskt, och det stora flertalet anser sig berikade av tiden i rörelsen 
(ibid). 
 
Rothstein (1997) skriver angående så kallad hjärntvätt att det inte inom religionsforskningen 
finns några bevis på att hjärntvätt förekommer. Han skriver att det är sant att medlemmar av 
de nya religiösa rörelserna byter övertygelse, utseende, beteende, att det sker en isolering, att 
medlemmen bemöts med ingående påverkan och att man uppmuntras att ta avstånd från sin 
tidigare livsföring men att ”problemet är huruvida det sker frivilligt och naturligt, eller om det 
uppenbart är fråga om tvång och metodiskt nedbrytande av oskyldiga, naiva själar” (Rothste-
in, 1997, s.206). Om anklagelserna om hjärntvätt är riktiga så är de nya religiösa rörelserna 
kriminella. Men då det inte finns något stöd för denna teori så kan man endast påstå att dessa 
rörelser skiljer sig från den allmänna normen, precis som många andra rörelser i samhället 
(ibid). 
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Rothstein (1997) hänvisar i sin bok till religionssociologen Eileen Barker vilken efter många 
års studier av Unification Church, den så kallade ”Moonrörelsen”, helt förkastar teorin om att 
hjärntvätt skulle förekomma. Hon förklarar i sin undersökning omvändelsen utifrån ett annat 
perspektiv där hon sätter individens egenskaper och livssituation i fokus snarare än rörelsens 
metoder. Det poängteras i hennes undersökning att påverkan bara fungerar om vissa förutsätt-
ningar finns hos individen. Det har visat sig att det krävs en särskild social kontakt för att ett 
medlemskap skall bli aktuellt men utöver detta kommer individen endast att bli medlem om 
den religiösa föreställningen och beteendet tilltalar den enskilde (Rothstein, 1997). 
  
Rothstein (1997) riktar i sin bok  kritik till FRI- Föreningen Rädda Individen och liknande 
grupper då han anser att, före detta medlemmar i nya religiösa rörelser, i anti-kult-rörelserna 
får lära sig att de varit hjärntvättade, att de är ett offer och fråntagits sin personliga integritet.    
Han hävdar vidare att inträdet i den nya religiösa rörelsen, den religiösa omvändelsen, måste 
ses som en process och inget som äger rum från det ena ögonblicket till det andra 
 
Frisk (1993) har i sin avhandling kommit fram till att anslutning till en av de nya religiösa rö-
relserna inte är någon stor förändring för individen. Medlemmar hävdar att medlemskapet har 
inneburit förändringar i bland annat livsstil eller personlighet, men menar att detta  
har vuxit fram långsamt som en längre process. 

Teoretiska utgångspunkter 
Identitetsteori 

I generell bemärkelse är det vi kallar för identitet den uppfattning individen har av sig själv, 
vem hon/han är och vad som är meningsfullt för henne/honom. Viktigast av identitetskällorna 
är kön, sexuell läggning, etnicitet och samhällsklass. Identitet är de egenskaper vilka är skil-
jande för en person eller en grupp (Giddens, 2003).  
 
Giddens (2003) beskriver två typer av identitet, social identitet och personlig identitet. Den 
sociala identiteten är de tecken vilka tillskrivs individen av omgivningen. Exempel på detta 
kan vara student, mamma eller svensk. Då den sociala identiteten visar på vilket sätt individen 
liknar andra, påvisar den personliga identiteten det som skiljer denne från massan. Genom den 
personliga identiteten, vilken är en utvecklingsprocess, definierar individen sig själv som en 
unik varelse med särskilda band till sin omvärld. I samspelet med omvärlden skapas indivi-
dens personlighet då den personliga och offentliga sfären förenas (Giddens, 2003). 
 
Självidentiteten- det vill säga självets  identitet- är det som individen reflexivt är medveten 
om, och är något som skapas genom individens reflexiva handlingar och som tolkas mot bak-
grund av dennes biografi. Självidentiteten har bland annat sin grund i den ontologiska trygg-
heten vilken grundläggs i barndomen genom rutiner och upprepade handlingar i barnets var-
dag. Dessa rutiner skapar ett försvar mot ångest och en känsla av omvärldens stabilitet. Brister 
i den ontologiska tryggheten medför att individen blir mer lättpåverkad och sårbar för den in-
formation denne tar emot från bland annat media. Den ontologiska tryggheten ger en känsla 
av att det finns ordning och en kontinuitet i händelserna, också i de händelser som inte finns i 
individens omedelbara närhet(Giddens,1997).  
 
Senmoderniteten har enligt Giddens (1997) medfört att traditionella levnads- och tankemöns-
ter har upplösts och att det därmed uppstått en mängd valmöjligheter. Till följd av detta har 
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det blivit svårt för många att finna en mening med livet och skapa en trygg och meningsfull 
identitet. Identiteten har blivit ett reflexivt projekt, där själva skapandet av identiteten engage-
rar individen och ger mening till dennes tillvaro. Individen väljer i detta projekt vem hon vill 
vara eller vem hon vill att andra ska se henne som, vilket baseras på beslut utifrån den kun-
skap och de erfarenheter individen möter och påverkas av. Resultatet blir individens bildande  
och bevarande av identitet och självkänsla (Giddens, 1997). 
 
Val av livsstil är något som hör senmoderniteten till då detta innefattar val bland ett flertal 
valmöjligheter, vilket ofta inte är möjligt i traditionella kulturer. Livsstilen kommer att funge-
ra som en inramning av identiteten och valet är i senmoderniteten ett måste, till skillnad ifrån 
de samhällen där tradition och samhällsposition fastställde identiteten. Den införlivar rutiner 
gällande val av kläder och mat, individens handlingssätt och umgängesmiljöer. Dessa rutiner 
skall ses som reflexivt öppna då de kan förändras utifrån den rörliga karaktär vilken själviden-
titeten är. Det handlar hela tiden om vem individen vill vara, och dennes val (Giddens, 1997).  
 
Giddens (1997) beskriver termen ödesdigra ögonblick som tidpunkter då olika händelser 
sammanfaller så att individen hamnar vid ett existentiellt vägskäl, exempel på detta kan vara 
att gifta sig, välja utbildning, ta examen eller skilsmässa. Detta kräver att individen fattar ett 
ödesdigert beslut, med en nära koppling till risk, vilket har en karaktär av oåterkallelighet. Be-
slutet gör att det inte går att återvända till det som var innan. Den ontologiska tryggheten blir 
därmed hotad. Ödesdigra ögonblick behöver inte innebära att risken att förlora är stor. Det är 
snarare det eventuella straffet om man gör fel som skrämmer individen. Dessa ögonblick stäl-
ler individen inför en situation där denne blir tvungen att ifrågasätta sina rutinartade vanor. 
Händelserna är av sådan art att de tvingar individen att förändra sina vanor och revidera pro-
jekt (Giddens, 1997).  
 
Stier (2003) skriver i sin bok ”Identitet” om ämnet religion och religiositet och menar att reli-
gionen möjliggör en identitet då den ger en känsla av kontinuitet, sammanhang och mening. 
Religionen hjälper individen att förstå meningen med livet då den bl a ger svar på vad som 
händer efter döden, pekar på vad som är rätt och fel och gott och ont. Den presenterar också 
en etik- och moraluppfattning samt tabun. Dessutom ger religionen en förenande styrka i 
samhället vilket visar sig i form av värderingar, normer, traditioner, ritualer, myter och bete-
ende. Detta styr på ett omedvetet sätt människors liv. Villkoret för en gemensam religion är en 
kollektiv identitet då i denna reproducerar religionen över tid. Religionen verkar också sär-
skiljande, hjälper att skilja ”oss” från ”dem”. 
 
Stier (2003) tar i sin bok upp Myers som skriver att då religiositet tar sig uttryck i form av ny-
religiösa rörelser bidrar den kollektiva ritualen och föreställningen, samt en karismatisk leda-
re, till en samhörighetskänsla där kraven på lojalitet, lydnad är hög samt en tydlig särskiljning 
från det övriga samhället. Det är också vanligt att man inom rörelsen ser sig som utvald för 
utföra en större uppgift. Vidare skriver Stier om de band som utvecklas i den här typen av 
grupper och påstår att gruppidentiteten i den här miljön är den primära identiteten, den per-
sonliga identiteten blir sekundär. I extrema fall kan en individs självuppfattning vara ett näs-
tan identiskt avtryck av gruppens. Stier påstår att det sannolikt är detta man delvis menar när 
man i dessa sammanhang talar om hjärntvätt och att individer vilka varit med i den här typen 
av rörelser behöver hjälp att ”hitta tillbaka till sig själva” (Stier, 2003, s.72). 
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Den strukturella rollteorin 

Inom den strukturella rollteorin står de sociala rollerna i centrum och hur de påverkar det in-
dividuella beteendet. En roll definieras inom den strukturella rollteorin som de handlingar en 
individ utför när denne agerar utifrån sina rättigheter respektive skyldigheter (Angelöw & 
Jonsson, 2000). Handlingarna hänger i sin tur samman med personens samhällsposition och 
de sociala rollerna som samtliga individer upprätthåller och som är internaliserade av samhäl-
lets medlemmar. Med internalisering menas att individers ”egna jag” införlivas av utifrån-
kommande uppfattningar, förklaringar och teorier. Internalisering sker till stor del omedvetet. 
Barn övertar exempelvis oreflekterat sina föräldrars normer men även samhällets värderingar, 
normer och ideologier genom till exempel massmedia och skola. Sambandet mellan den so-
ciala rollen och internaliseringsprocessen är att det från samhällets och omgivningens sida 
finns en rad förväntningar på passande beteende, beroende på vilken livssituation vi befinner 
oss i. Dessa krav och förväntningar tar vi till oss, internaliserar, och gör till en del av våra 
egna förväntningar på oss själva. En roll är alltså summan av de normer som individen sätter i 
samband med en viss position eller uppgift i samhället.  
 
Det finns tre delar i den sociala rollen; positionen, själva rollen samt rollbeteendet enligt 
Angelöw & Jonsson (2000). Med position menas det yttre och formella tillkännagivandet av 
att en individ är något visst, som till exempel kvinna, kassabiträde eller chef. Själva rollen be-
står av de förväntningar som kännedomen om positionen framkallar, såsom människors förut-
fattade meningar om hur ett kassabiträde ska bete sig. Rollbeteendet handlar om hur rollinne-
havaren verkligen uppför sig. Ingen utformar sitt liv eller sitt sätt att leva helt på egen hand. 
De sociala rollernas beteendemönster och förväntningar på beteende har uppkommit histo-
riskt, kulturellt och socialt. Genom att vi internaliseras in i dessa sociala roller tillägnar vi oss 
samhällslivet och förstår samhället. Ett av många skäl till att rollförväntningar är viktiga är att 
individer tenderar att värderas mer eller mindre positivt beroende på i vilken utsträckning som 
deras rollbeteende överensstämmer med samhällets rollförväntningar. 
 

KASAM- Känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005) har utifrån ett salutogent synsätt undersökt vad det är som bidrar till män-
niskors hälsa, det vill säga vilka friskfaktorer som finns i de människors liv som klarar av att 
bibehålla en god hälsa trots att de utsätts för påfrestningar och stressorer. Det han har kommit 
fram till är begreppet KASAM, som står för ”känsla av sammanhang”. I begreppet ingår tre 
centrala komponenter, nämligen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.  
 
Med begriplighet menas i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli som 
förståeliga och gripbara, till skillnad från information som upplevs som kaotisk, slumpmässig 
och oförklarlig. En individ med en hög känsla av begriplighet upplever stimuli som förutsäg-
bara och om de kommer som överraskningar går de i alla fall att ordna och förklara. Individer 
med låg KASAM upplever att de är otursförföljda och att de drabbas av saker, medan de med 
hög KASAM upplever livets skeenden som erfarenheter och utmaningar som man kan hands-
kas med och lära sig av. Den andra komponenten hanterbarhet innebär i vilken grad individen 
upplever att den har resurser att bemöta de stimuli som den översköljs av. Vid en hög KA-
SAM känner man sig inte som ett offer för omständigheterna, när något olyckligt händer reder 
man sig och sörjer inte för alltid. Den tredje komponenten, meningsfullhet, handlar om moti-
vation och syftar på i vilken utsträckning individen upplever att livet har en känslomässig in-
nebörd. Att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer på en är värda att satsa 
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energi i och som ses mer som utmaningar än bördor. En person med en stark KASAM söker 
en mening med det som hänt när den utsätts för olyckliga upplevelser.  
 
Nedan följer en formell definition av Antonovskys KASAM-begrepp (2005, s.46): 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 
en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 
härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och be-
gripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 
ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och 
engagemang.  

 
Antonovsky (2005) diskuterar hur kombinationer av hög eller låg nivå av dessa komponenter 
påverkar personen. Vid hög begriplighet och låg hanterbarhet upplevs ett starkt tryck mot för-
ändring. Åt vilken riktning denna rörelse kommer att gå bestäms av känslan av meningsfull-
het. Är man engagerad söker man efter de resurser som krävs för att kunna hantera situatio-
nen, i motsats till om det känns meningslöst så slutar man reagera på stimuli och världen blir 
obegriplig. Det mest intressanta fallet anser Antonovsky är om både begripligheten och han-
terbarheten är låg, men meningsfullheten är hög. Då kan individen förväntas visa stort mod 
och vara djupt engagerad i sitt sökande efter förståelse och resurser. Antonovsky menar att 
meningsfullhetskomponenten är den viktigaste för att utan engagemang kommer även de 
andra två komponenterna att falla. 
 
I sin studie upptäckte Antonovsky (2005) att människor med stark KASAM inte behövde 
uppfatta hela sin objektiva värld som sammanhängande och förståelig, utan att människan sät-
ter upp gränser. Det som pågår utanför dessa gränser är inte viktigt och det spelar ingen roll 
om det är begripligt, hanterbart och meningsfullt eller inte. Denna sfär kan vara vid för vissa 
och snävare för andra. Gränsbegreppet innebär alltså att allt i livet för en individ inte behöver 
vara begripligt, hanterbart och meningsfullt för att denne ska ha en stark KASAM.  
 
Antonovsky (2005) skiljer mellan dem som har en stark och en oäkta eller rigid KASAM. De 
som har en stark KASAM kan hantera förändringar med en lugn tillförsikt, medan de som har 
en rigid KASAM måste hålla fast vid de förhållanden, värderingar och tankar de har för att 
inte KASAM ska trasas sönder. Antonovsky menar att om en person lever i ett gammalt tro-
endesystem som har överlevt historiens prövningar är det troligare att man har en stark KA-
SAM, medan om den ensamma människan har attraherats av ett dagsländelikt evangelium 
som har svar på alla ångestens frågor, är det troligare att det handlar om en rigid KASAM. En 
skillnad är att i de äldre troendesystemen tillåts individerna en viss autonomi, att själva göra 
val inom vissa ramar. I de nyreligiösa systemen är en sådan autonomi inte lika självklar. 
 
 
Sammanfattning 

Vi har valt att analysera vårt material utifrån tre olika teoretiska utgångspunkter; identitetsteo-
ri, KASAM samt strukturell rollteori. Detta för att försöka förklara och lyfta fram den erfa-
renhet vilken våra respondenter förmedlat i de olika intervjuerna.  
 
I identitetsteorin beskrivs identiteten genom ett inifrånperspektiv - personlig identitet - vilken 
skiljer individen från massan, samt från ett utifrånperspektiv - social identitet - vilken visar på 
vilket sätt individen liknar andra, och det är samspelet mellan dessa båda som skapar indivi-
dens personlighet.  
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När vi tittar på hur Giddens (1997) beskriver självidentiteten tolkar vi den som en del av både 
den personliga och den sociala identiteten då den speglar hur individen uppfattar sig själv. 
Den har dessutom en del av sin grund i den ontologiska tryggheten vilken grundläggs under 
barndomen. Detta genom att vardagens rutiner skapar en känsla av stabilitet hos individen 
vilket skapar ett försvar mot ångest, och på detta sätt fortsatt påverkar individens självidentite-
ten. 
 
Likaså KASAM-teorin (Antonovsky, 2005) beskriver hur barnets livserfarenheter fortsätter 
att påverka individen genom en eventuell känsla av sammanhang. Vidare hjälper KASAM-
teorin oss att förstå de bakomliggande orsakerna till individens val och agerande, vilket ska-
par den självidentitet Giddens beskriver och dennes reflexiva projekt. 
  
Om vi nu övergår till den strukturella rollteorin (Angelöw & Jonsson, 2000) så tittar man där 
på hur individens identitet och  handlingar formas av gruppen och dess förväntningar på indi-
viden. Detta utifrån olika sociala roller. I likhet med den sociala identiteten vilken Giddens 
(2003) beskriver, finns inom rollteorin det man kallar för positionen, vilket är en beskrivning 
av det yttre, formella tillkännagivandet av att en person är något visst. Inom rollteorin utveck-
las det sedan vidare till förväntningar på själva rollen samt det faktiska rollbeteendet. I rollbe-
teendet finner vi summan av internaliserade rollförväntningar samt ickeinternaliserade roll-
förväntningar, vilka båda baseras på hur KASAM, självidentiteten och den personliga identi-
teten ser ut för individen och de val de lett till. 
 
Vad gäller Stiers (2003) resonemang om religion menar han att religion ger en känsla av kon-
tinuitet, sammanhang och mening vilket på många sätt liknar det den ontologiska tryggheten 
bygger på, i vilken självidentiteten bl a har sin grund. Med detta som bakgrund kan man tänka 
sig att religion kan vara ett sätt att uppväga brister i den ontologiska tryggheten. Stier beskri-
ver också vidare att religionen mer specifikt kan hjälpa till att finna en mening med livet vil-
ket Giddens (1997) anser vara en av de svårigheter individen i det senmoderna samhället 
ställs inför. 
  

Metod 
För att besvara undersökningens frågeställningar och fylla studiens syfte har vi använt oss av 
en kvalitativ metod, med intervjuer av fyra före detta medlemmar av olika nya religiösa rörel-
ser. Syftet med valet av den kvalitativa metoden var att genom den erhålla fylliga och levande 
beskrivningar av respondenternas erfarenheter. Målet med den kvalitativa forskningsintervjun 
är enligt Kvale (1997) att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld för att kunna bearbe-
ta, tolka och beskriva fenomenens mening. Vi har under vårt arbete försökt att på ett förutsätt-
ningslöst sätt utföra intervjuerna och varit kritiska  mot våra egna antaganden och hypoteser 
(Kvale, 1997). 
 
Vetenskapsfilosofisk position 

Vetenskapsfilosofin diskuterar filosofiska grunder för forskning och forskningsprocess, inklu-
sive hur kunskapsbildningen utvecklats. Den är en del av vetenskapsteorin vilken också in-
kluderar vetenskapsstudier som mest belyser de psykologiska, sociala, historiska och kulturel-
la faktorerna vilka påverkar forskaren och forskningsprocessen på skilda sätt (Larsson, 2005).  
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Den vetenskapsfilosofiska position vi antagit i vår studie är hermeneutisk. Hermeneutiken 
syftar till att förstå en texts mening. Detta genom att söka mönster och centrala teman och vi-
dare genom tolkning av dessa. Vid ett tolkningsarbete utifrån detta perspektiv sker förståelsen 
av texten genom en process där de enskilda delarnas mening bestäms utifrån den helhetliga 
förståelsen av texten. Denna process, kallad den hermeneutiska cirkeln, vilken är en växling 
mellan delar och helhet, är i princip oändlig men fortgår i praktiken fram till dess att man 
kommit fram till en rimlig mening utan inre motsägelser (Kvale, 1997). 
 
Urval och datainsamling 

Urval av intervjupersoner 
Vi har i vår studie intervjuat fyra före detta medlemmar av nya religiösa rörelser. Rekrytering 
av tre av dessa skedde genom att vi tog kontakt med organisationen FRI- Föreningen Rädda 
Individen. FRI är en ideell förening vars syfte är att ge stöd och hjälp till avhoppare från nya 
religiösa rörelser, stötta anhöriga till medlemmar av nya religiösa rörelser och att sprida in-
formation om dessa rörelser (http://home.swipnet.se/FRI/). Vi berättade för kontaktpersonen 
på FRI om vår studie och att vi sökte lämpliga personer att intervjua. 
 
Vid den första kontakten med FRI fick vi namn och telefonnummer till fyra eventuella re-
spondenter vilka vi direkt kunde ta kontakt med. Ytterligare en  eventuell respondent ville vår 
kontaktperson på FRI först själv ta kontakt med, denne kontaktade oss sedan per mail och vil-
le gärna vara med i vår studie.  
 
Av de fyra personer vi fått telefonnummer till av kontaktpersonen på FRI avböjde två omgå-
ende. Den fjärde personen fick vi kontakt med genom att först kontakta organisationen ROS- 
Rådgivning Om Sekter, vilken också är en organisation med syfte att stödja före detta med-
lemmar i nyreligiösa rörelser och anhöriga till medlemmar i dessa. ROS verkar framför allt i 
Västsverige (www.ros.org.se). Vid kontakt med ROS fick vi ett namn på en person som vi 
kontaktade per mail. 
 
När vi sedan kommit i kontakt med de eventuella respondenterna, tre hade vi telefonkontakt 
med och en var vi i kontakt med per mail, förklarade vi kortfattat vad intervjun skulle handla 
om och dess syfte. Samtliga av dessa ställde sig positiva till deltagandet och tid och plats för 
intervjun bestämdes. Respondenterna kommer alla ifrån olika nya religiösa rörelser och består 
av två kvinnor och två män. Detta är inget urval vi medvetet sökt efter, utan det utföll slump-
mässigt på detta sätt. 
 
Datainsamling 
Vi informerade respondenterna innan intervjun påbörjades om syftet med intervjun och tillvä-
gagångssättet. Vi berättade också kortfattat bakgrunden till vårt intresse för ämnet.  Intervju-
erna varade cirka en timme vardera. Tre av respondenterna träffade vi personligen och inter-
vjuerna hölls alla på skilda håll beroende på var de själva valde att vi skulle träffas. En av in-
tervjuerna hölls på ett café, en annan i en park och en tredje på Stockholms universitet. En av 
intervjuerna hölls per telefon beroende på det geografiska avståndet mellan oss och respon-
denten.  
 
Vid alla fyra intervjuerna deltog båda författarna. Då en av oss ställde frågor fanns den andre 
med som en aktiv lyssnare vilken kom in med eventuella följdfrågor, då det fanns behov av att 
något behövde förtydligas. Vi hade inte på förhand bestämt vem som skulle ställa frågor och 
vem som var den aktivt lyssnande då vi försökte eftersträva att i möjligaste mån få intervjun 
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att kännas som ett samtal. Vi eftersträvade i vårt samtal att undvika ledande frågor och gjorde 
under intervjuns gång klarifieringar för att kontrollera att vi förstått respondenten rätt. Detta 
gjorde  att den som fann det naturligt styrde över på nästa område vi önskade få belyst. Vid de 
intervjuer där vi träffade respondenterna personligen spelades intervjun in på kassettbandspe-
lare. Vid telefonintervjun förde båda författarna noggranna anteckningar av det som sades. 
 
Intervjuguidens utformning  

Då intentionen med vår studie var att med hjälp av intervjumaterialet söka svar på frågor an-
gående respondentens upplevelse av förändring av identitet och behov av stöd och hjälp runt 
avhoppet från den nyreligiösa rörelsen, valde vi att göra en halvstrukturerad intervju med 
öppna frågor. Detta för att ge respondenten mycket utrymme att fritt berätta om sig själv som 
person och sina upplevelser, tankar och idéer inom ramen för de frågor som vi sökte svar på. 
Intervjuguiden (Bilaga 1)  innehöll fyra teman och under varje tema fanns öppna frågor i vilka 
vi belyste relevanta ämnen.   
 
-Tema 1: Tiden innan inträdet i den nyreligiösa rörelsen 
-Tema 2: Tiden i den nyreligiösa rörelsen 
-Tema 3: Tiden efter utträdet ur den nyreligiösa rörelsen 
-Tema 4: Behov av stöd och hjälp vid utträdet ur den nyreligiösa rörelsen 
  
 
Databearbetning och tolkningsförfarande 

I anslutning till varje intervju gjordes en transkibering av materialet. De är noggrant nedskriv-
na med punkter som markerar pauser. Kommatecken är inflickade för att göra texten mer 
lättillgänglig vid genomläsning. 
 
Tematisering och analysbearbetning 
Efter flera  genomläsningar av det transkiberade materialet delade vi in texten i olika teman 
vilka vi fann gemensamma från de olika intervjuerna. Tematiseringen skedde med hänsyn till 
studiens syfte och frågeställning. Vi analyserade därefter de olika deltemana utifrån de teore-
tiska utgångspunkter vi valt och presenterade resultatet efter varje deltema. Slutligen behand-
lades de olika deltemana i en helhetsanalys där kopplingar gjorts till valda teorier samt till ti-
digare forskning. 
 
Vår målsättning har varit att låta respondenternas berättelser och personliga reflektioner runt 
sina erfarenheter framträda i studien. På detta sätt vill vi förhoppningsvis öka läsarens kun-
skap om vad ett medlemskap i en nyreligiös rörelse kan innebära för en persons identitetsut-
veckling. 
 
 

Etiska reflektioner 

De intervjuade har alla blivit informerade om syftet med vår studie och har givit sitt samtycke  
till att delta. Samtliga respondenter har själva valt plats där intervjun skall äga rum och de har 
informerats om att de är anonyma i uppsatsen. I de intervjuer där vi träffats personligen har 
intervjun spelats in på band, vilket har godkänts av de intervjuade. Vi har också informerat 
om att syftet med dessa ljudupptagningar endast är att hjälpa oss, författarna, i vårt arbete med 
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studien och att banden kommer att förstöras efter det att uppsatsen godkänts. Eventuella namn 
på personer vilka nämnts i intervjuerna har tagits bort. Respondenten hade under hela inter-
vjun möjlighet att ställa frågor till oss, uppsatsförfattarna, och möjlighet att göra tillägg gavs 
efter intervjun.  
 
Vi har tagit i beaktande att det kan finnas en viss problematik runt att intervjua avhoppare från 
nyreligiösa rörelser i form av att de kan vara sårbara. En intervju kan också väcka känslor till 
liv vilka kan vara svåra att hantera. Vi har därför varit mycket noggranna vid vårt urval av 
respondenter vilket i viss mån har försvårat rekryteringen av dessa. Vi har under arbetets gång 
förstått att många avhoppare, vilka skulle kunna tänka sig att vara med i den här typen av un-
dersökning, är mest intresserade av att göra det strax efter sitt avhopp. Detta som en del av 
bearbetningsprocessen. De respondenter vilka är med i vårt arbete har för flera år sedan läm-
nar respektive rörelse vilket vi tolkar som att de har lämnat det eventuellt  mest sårbara skedet 
bakom sig. De har samtliga på olika sätt tidigare varit aktiva med att föra ut information om 
sin erfarenhet av respektive rörelse. Det var även i detta sammanhang ett av respondenternas 
syfte med att delta i studien, och de ställde sig positiva till en eventuell spridning av det fär-
digställda materialet. 
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

”Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 
man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt” (Gunnarsson, 
2002).  

Begreppet validitet används för att se om en metod mäter det den avser att mäta och den speg-
lar studiens trovärdighet. 

Vi ville i vår undersökning ta reda på hur en avhoppare beskriver sig själv och sin identitets-
utveckling under medlemskapet i en nyreligiös rörelse, samt tiden innan inträdet i rörelsen 
och tiden efter avhoppet. Dessutom ville vi ta reda på vilket behov av stöd och hjälp som kan 
finnas vid avhoppet. Vi har ställt frågor direkt till respondenterna angående detta och vi har 
även ställt frågor, bland annat följdfrågor, vilka har lett till en fyllig bild av personerna allt-
ifrån tiden innan inträdet till tiden efter avhoppet. Vi har också under intervjuns gång gjort 
klarifieringar för att säkerställa att vi uppfattat våra respondenter på rätt sätt. Vår uppfattning 
är att frågorna vi har ställt har varit relevanta för våra frågeställningar (se bilaga 1). De fylliga 
berättelserna, vilka bör stärka validiteten, har vi sedan tolkat utifrån våra teorier. 

I Resultatkapitlet redovisar vi medvetet större avsnitt från intervjuerna och läsaren får på detta 
sätt tillgång till en stor del av det material på vilket tolkningen grundar sig . Något som ändå 
kan ha lett till en lägre validitet är att redovisat resultat är en förkortad version av intervjuerna 
och det går inte att bortse från att vi omedvetet vid bearbetningen kan ha lagt in en tolkning av 
materialet.  

Det urval vi har, våra respondenter har samtliga varit i någon kontakt med anhörigorganisa-
tionerna FRI eller ROS, kan ha påverkat vårt resultat genom att de eventuellt har färgats av 
dessa organisationers kritiska inställning till nyreligiösa rörelser. FRI samt ROS kan ha för-
stärkt respondenternas känsla av att ha blivit manipulerade och då även färgat deras upplevel-
se av sig själva och vad de har varit med om.  
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Vi har valt att intervjua endast avhoppare, och inte aktiva medlemmar i en nyreligiös rörelse. 
Detta leder till att våra respondenter har ett annat perspektiv på situationen än de som fortfa-
rande är medlemmar eller befinner sig någon annanstans i den process vi beskriver. Vi antar 
ändå att det resultat vi har funnit kan vara till nytta i ett möte med en aktiv medlem, men att 
man som professionell skall undvika att generalisera. 

Vi beskriver detaljerat i Metodkapitlet hur vi har gått tillväga under datainsamlingen samt un-
der analysen av vår empiri vilket bör stärka validiteten.  

Med god reliabilitet avses att mätinstrumenten är pålitliga och den speglar därmed studiens 
tillförlitlighet. I kvalitativ forskning är mätinstrumenten både människorna och den tekniska 
utrustningen.  

Vi lät respondenterna bestämma var de ville bli intervjuade. Detta kan ha påverkat resultatet 
genom att de kanske inte ”vågade” svara exakt vad de ville i de miljöer där vi befann oss, i ett 
av fallen på ett café. Vi tror dock att den positiva aspekten överväger då vi antar att de valt 
miljöer i vilken de känner sig bekväma vilket bör påverka reliabiliteten positivt.  

Vi anser att tillförlitligheten stärkts genom att vi i möjligaste mån har försökt hålla oss öppna 
för det respondenternas velat förmedla. Detta genom att ha en halvstrukturerad intervjuguide 
och arbeta med öppna frågor. Det kan dock inte uteslutas att vi som intervjuare har påverkat 
intervjun genom att det trots allt är ett möte till vilket var och en kommer dit med sina person-
ligheter. Vi som intervjuare har inte heller någon större erfarenhet av att intervjua och våra 
eventuella brister i denna situation kan ha gett en lägre reliabilitet. Att vi som författare inte 
heller har någon större erfarenhet av att använda teorier som tolkningsverktyg på den här ty-
pen av material kan även det ha minskat reliabiliteten.  

I tre av de fyra intervjuerna har vi spelat in intervjun på band med hög kvalité, medan den 
fjärde intervjun av praktiska skäl gjordes per telefon. Båda författarna förde noggranna an-
teckningar under intervjun men vi är medvetna om att vi kan ha varit med och påverkat resul-
tatet under den intervjun i högre grad än i de andra, eftersom vi kan ha gått miste om nyanser 
och betydande uttryck under efterarbetet.  

Det resultat vi kommit fram till i vår studie kan inte anses vara generaliserbart då vi endast 
tagit del av ett fåtal personers beskrivning av sin erfarenhet. Det man kan se är att det vi funnit 
i vår studie stämmer väl överens med tidigare forskning och att studien därmed kan bidra till 
en ökad förståelse för personer som har hoppat av från nyreligiösa rörelser, och  även för per-
soner som fortfarande är aktiva medlemmar.
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Resultat och Analys 
Presentation av respondenterna  

P 
P är i 45-årsåldern. Han var medlem i Livets ord i 17 år och hoppade av rörelsen för 7 år se-
dan. 
 
L 
L är i 50-årsåldern. Han var medlem i Mormonkyrkan i 15 år och hoppade av rörelsen för 5 år 
sedan. 
 
A 
A är i 30-årsåldern. Hon var medlem, eller åtminstone aktiv, i Kristi församling i ett halvår 
innan hon hoppade av rörelsen för 10 år sedan. 
 
C 
C är i 40-årsåldern. Hon var medlem i Hare Krishna i 10 år och hoppade av rörelsen för 10 år 
sedan. 
 
Beskrivning av sig själv innan inträdet i rörelsen  

Livets ord 
P berättar att han var 22 år ”ganska vilse i pannkakan”som människa. P säger att om man lä-
ser om ”sektoffer” så var han ett ganska typiskt sådant. Han var en ung människa som flyttat 
och precis släppt kontakten med sina gamla vänner och hamnat på kant med sitt inträde i vux-
enlivet. P berättar att han ville bli en jättestor konstnär, men att det inte gick så bra. Han be-
skriver sig som en sökare som letade i alla möjliga religioner. Han hade ingen definierad tro, 
utan var ”lite andligt flummig” och hade varit så i många år.  Hans bakgrund var inte alls reli-
giös utan väldigt intellektuell.  
 
Mormon 
L var 29 år, ensamstående och arbetade på ett stort telecombolag. Han hade vänner och var 
ute ibland på helgerna, men han hade börjat tröttna på ”festandet”. L beskriver sig själv som 
en sökare innan han anslöt sig till mormonkyrkan. Han hade varit i kontakt med mormonkyr-
kan sju år tidigare via en släkting i USA och där väcktes en nyfikenhet för denna kyrka. L var 
intresserad av att försöka förstå tillvaron och verkligheten. Redan innan han blev medlem 
hade han börjat avskärma sig lite, börjat ifrågasätta saker i livet och han berättar att han inte 
hade så många sociala kontakter kvar. 
 
Kristi Församling 
A levde ett ganska sökande liv. Hon menar att det är ”ganska så traditionellt för dem som 
hamnar i såna här grupper”. A var 23 år och hade innan hon kom i kontakt med Kristi Försm-
ling varit fyra månader i USA och arbetat på ett kristet kollo, där det var bordsbön, dagliga 
meditationer, diskussioner om tro och liknande. Det var där intresset och nyfikenheten på 
kristen tro väcktes. Hennes familj hade ingen tro sedan tidigare och A berättar att hon inte 
konfirmerade sig. A kom tillbaka till Sverige och ”levde ett vanligt liv med en vanlig familj 
och jobbade och inga konstigheter”, men fortfarande fascinerades hon av varför människor 
söker sig till den kristna tron och religion i allmänhet. A var aktiv, tränade, hade vänner och 
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tyckte om att träffa nya människor. Hon säger att hon mådde bra och att hon hade ett socialt 
nätverk som hon trivdes med 
 
Hare Krishna 
C var 19 år och berättar att hon hade blivit lämnad av pojkvännen och bodde ensam. Hon sä-
ger att hon kände sig frågande och vilsen, mådde mycket dåligt, och hade stark ångest. C be-
rättar att ”nyfikenhet var mitt mellannamn”. 
 
Analys av ”Beskrivning av sig själv innan inträdet i rörelsen” 

Giddens (1997) menar att identitetsskapandet i det senmoderna samhället har blivit ett reflex-
ivt projekt, där individen väljer sin identitet. I vår empiri går det att hitta paralleller mellan 
detta resonemang och den vilsenhet som våra intervjupersoner beskriver. P  beskriver hur han  
”hamnat på kant med sitt inträde i vuxenlivet” och hur han ”var en sökare som letade i alla 
möjliga religioner”, L kallar sig  ”sökare” A säger att hon ”levde ett ganska sökande liv” och 
C beskriver att ”hon kände sig frågande och vilsen”. Vi tolkar vilsenheten som att de inte rik-
tigt har en klar bild av vilka de är och vilka de vill vara och att de är inne i en process där de 
söker och ska välja identitet, d v s de söker ett reflexivt projekt där de väljer vem de vill vara 
och vem andra ska se dem som.  
 
De val de kommer att göra beror på varje individs KASAM, självidentitet och de rollförvänt-
ningar som kommer från den sociala miljö där de rör sig och eventuellt internaliseras av indi-
viden. Att flera av våra intervjupersoner håller på att byta livsstil kan man utifrån Giddens 
(1997) tolka som att deras identitet är i förändring, då livsstilen inramar identiteten.  
 
L beskriver att ”jag hade litegrann avskärmat mig redan när jag blev medlem..börjat ifrågasät-
ta saker i mitt liv redan när jag blev medlem i mormonkyrkan….jag hade inte sådär jätte-
mycket sociala kontakter då..”. Detta kan tolkas som att han drar sig undan för att få utrymme 
att omforma sin identitet och livsstil, att göra nya val utan att behöva leva upp till och fortsätta 
internalisera en roll som kanske börjar kännas obekväm,  L beskriver vidare: ”hade kompisar, 
ute på helgerna ibland men hade väl tröttnat lite grann på det där med att vara ute och supa...”. 
Den strukturella rollteorin (Angelöw & Jonsson, 2000) beskriver hur samhället och omgiv-
ningen ställer krav och har förväntningar på individens sociala roll och i skeden när individen 
är inne i en identitetsförändring kan denne tycka att det är lättare att dra sig undan vissa socia-
la miljöer så som beskrivs av L. Utifrån KASAM kan man tolka L:s val av att dra sig undan 
sina sociala kontakter som ett uttryck för en hög känsla av hanterbarhet och meningsfullhet då 
han sökar sig bort från ett sammanhang vilket inte längre känns stimulerande och försöker 
hitta ett annat. 
 
C har förlorat sin roll som flickvän. Hon säger att: ”jag kände mig mycket vilsen och frågande 
och led av en stark ångest (...) jag mådde jättedåligt”. Detta tolkar vi med hjälp av KASAM-
teorin som att begripligheten var låg. Det stimuli individen utsätts för upplevs som kaotiskt 
och individen, i det här fallet C,  upplever inte att hon har resurser att bemöta det hon över-
sköljs av. Känslan av meningsfullhet är däremot hög eftersom hon är engagerad i sitt sökande: 
”nyfikenhet var mitt mellannamn” beskriver hon. Likaså när P säger: 
 

jag var ju ganska vilse i pannkakan som människa. Om man tittar eller läser om sektoffer så 
är jag ett typiskt sektoffer. En ung människa som precis har flyttat och precis släppt kontak-
ten med sina gamla vänner och hamnat på kant med sitt inträde i vuxenlivet eller vad man 
ska säga...jag skulle bli jättestor konstnär och det gick inte så bra. Och så var jag sökare och 
letade en massa i alla möjliga religioner  
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kan man ana att begriplighet och hanterbarhet inte är så hög vilket leder till svårigheter att 
finna sig tillrätta i sin livssituation. Men även P visar tecken på hög meningsfullhet i och med 
sitt sökande efter att nå begriplighet. När vi tittar på P respektive C  utifrån den strukturella 
rollteorin (Angelöw & Jonsson, 2000)  tolkar vi det som att de inte lyckats identifiera sin roll 
då de ännu inte funnit ett socialt sammanhang där den fått möjlighet att utvecklas. 
 
A beskriver: ”Jag var aktiv, tränade, hade vänner och så där.. normalt, kan man säga.. men 
fortfarande fascinerades jag av varför söker sig människor till den kristna tron och över huvud 
taget till religioner. Ja, jag var liksom allmänt nyfiken, tyckte om att möta människor och så 
där”. Vilket vi tolkar som att KASAM (Antonovsky, 2005) är hög både vad det gäller hanter-
barhet och meningsfullhet. Man kan ana en något svagare begriplighet vilket leder till att hon 
söker sig till en kristen kultur i vilken hon tror sig kunna hitta något som, trots att hon trivs i 
sin sociala miljö, fattas  i hennes liv. 
 
Gemensamt för samtliga av våra respondenter är att de ger en beskrivning av sig själva som 
sökande. Vi tolkar det som att de söker ett sammanhang där en ny roll och självidentitet kan 
få möjlighet att utvecklas i ett reflexivt projekt. Generellt  tolkar vi enligt KASAM samtliga 
av våra respondenter på så sätt att meningsfullheten är hög då de visar på en hög motivation i 
sitt sökande.   
 
Inträdet 

Livets ord 
P stötte på medlemmar av Livets ord  och han berättar att de lyckades övertyga honom med 
sin tro. Han hade även en upplevelse tillsammans med medlemmarna när de bad och P berät-
tar att han var väldigt öppen för känslor och händelser, att det var viktigt för honom. Den för-
sta tiden i rörelsen var en ”förälskelsefas”. Alla människor runtomkring P bekräftade honom 
hela tiden och talade om hur fantastisk han var och hur mycket de älskade honom och så vida-
re. P berättar att man är väldigt påpassad och omgiven av människor i början.  
 
Inne i rörelsen fanns väldigt tydliga mål, vilket P beskriver som en förklaring till varför han 
gick med i Livets ord. Inom rörelsen såg man sig som ”Guds utvalda”. Man  hade fått en upp-
gift av Gud och  skulle vinna hela världen. Det fanns svar på allting och det predikades från 
hela bibeln, vilket är en sanning med modifikation enligt P. P beskriver det som  en svart-vit 
värld, det var Gud och det var Djävulen och  handlingar var antingen rätt eller fel. 
 
I början var inte P kritisk alls. Han säger att han ”slukade allt med hull och hår”. P beskriver 
att i den initiala fasen får man höra att ”nu har du valt sida, nu är du på Guds sida och om nå-
gon försöker ta bort dig från den sidan så är det Djävulen”. Detta ledde t ex till att de brev P 
fick från sin farmor, där hon ifrågasatte rörelsen, tolkades av P som brev formulerade av de 
onda krafterna i universum. 
 
P säger att det är svårt att förklara vad som händer, att bara den som varit med om det kan för-
stå att man köper an annan verklighet, en annan världsbild och tar emot den som en helhet och 
börjar leva i den. Allt går ju att förklara med den här typen av världsbild: är det någon som är 
elak så är det Djävulen och är det någon som är snäll så är det Gud. 
 
Mormon 
L mötte missionärer på stan och de gav honom broschyrer. Först förstod han inte att det var 
samma rörelse som hans släkting i USA var med i, men när han gjorde det blev han väldigt 
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nyfiken. L berättar att han fick en andlig upplevelse när han var hemma hos en medlemsfamilj 
och tittade på en film som handlade om en sanningssökare. Han fick snabbt förklarat och be-
kräftat att det berodde på att mormonkyrkan var sann och L beskriver att han kände starka 
känslor i det här sammanhanget. Vidare beskriver L att det är en snabb process, med mycket 
kontakt och där medlemmarna försöker styra in personen, i det här fallet honom, så att det ska 
bli ett beslut om att personen vill låta döpa sig .  
 
L lyssnade efter motsägelser och när han upptäckte sådana ställde han frågor om det, men sä-
ger att inom rörelsen är de kunniga och duktiga, ”de vet ju  hur man vänder och vrider på sa-
ker så att det låter bra (...) jag hade ju inte det skinnet på näsan då som jag har nu”, säger han. 
L menar att det handlar om rationaliseringar och att man slätar över och bortförklarar det som 
inte låter sannolikt.   
 
Kristi Församling 
A blev ”uppraggad” på stan. A blev inbjuden till en gratiskonsert och ”tjejen” från Kristi      
Församling frågade om hon kunde få A:s telefonnummer så att hon kunde ringa henne innan. 
I efterhand tycker A att det låter lite absurt men hon säger att hon var en nyfiken person och 
lämnade ut visitkortet. A kunde inte gå på den konserten, men blev sedan uppringd flera 
gånger och till slut följde hon med på en gudstjänst som hon tyckte var annorlunda och spän-
nande. Det var en grupp på fem tjejer som var med vilka hon beskriver som söta och trevliga. 
Det var mer fokus på musik och umgänge än på själva tron. A berättar att innan de skiljdes åt 
var det varje gång bokat ett nytt tillfälle när de skulle ses.  
 
Hare Krishna 
C var på stan när hon träffade Hare Krishna. De sjöng och sålde böcker. C köpte ”Bhagavad-
gita”, som hon läste. Boken tilltalade henne. Den handlade om livsvisdom, reinkarnation och 
”var som balsam för min själ” säger C. Hon hälsade på i templet och gick på deras söndags-
fest. Två månader efter att hon läst ”Bhagavad-gita” flyttade hon in i templet och blev nunna. 
Den reglerade livsstilen i templet hjälpte henne till viss del vilket ledde till att hennes ångest 
blev bättre.  
 
Analys av ”Inträdet” 

Själva inträdet i den nyreligiösa rörelsen kan man tolka som ett vad Giddens (1997) kallar 
ödesdigert ögonblick, då det har en karaktär av oåterkallelighet och att detta beslut betyder att 
det inte går att återvända till det som var innan. Tre av intervjupersonerna, P, L och C har stått 
i detta vägskäl och tagit ett beslut att gå in i detta nya. När P beskriver att rörelsen förmedlar 
att ”nu har du valt sida, nu är du på Guds sida och om någon försöker ta bort dig från den si-
dan så är det Djävulen” får man en tydlig bild av ett val där man väljer bort det gamla vilket i 
det här sammanhanget kopplas till Djävulen. När C flyttar in i templet och börjar leva som 
nunna tyder även det på att detta är ett ödesdigert ögonblick då det, när hon flyttar ifrån sitt 
sociala sammanhang och väljer ett nytt sätt att leva, har en tydlig karaktär av existentiellt väg-
skäl och val. Även L:s beskrivning tyder på att han gör detta val med karaktär av ödesdigert 
ögonblick då han beskriver att han tar steget in i rörelsen trots tvekan vilken han förmedlar 
när han berättar att i ett samtal med någon i kyrkan bemötts av orden: ”tror du inte på det här 
så kan du ju inte vara medlem i kyrkan” men strax efteråt säger att han ändå övertygades på 
något sätt: ”det hindret övervanns…det handlar ju om rationaliseringar och att man slätar 
över”. 
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Däremot A  berättar att hon mycket intensivt tar del av det sociala umgänget men beskriver 
aldrig något direkt val. P och L beskriver även de att det sociala livet som finns i rörelsen är 
av stor vikt. I och med det sociala samspel som finns i gruppen väcks även rollförväntningar 
(Angelöw & Jonsson, 2000) vilka P, L och C internaliserar då de tar steget in i rörelsen. 
  
Valet av livsstil (Giddens, 1997), vilken inramar identiteten, är på många sätt redan skapad i 
den här typen av rörelse vilket man förstår när C beskriver ”den reglerade livsstilen hjälpte 
mig till viss del med min ångest”, eller när P beskriver:  
 

Ja…det är svårt att förklara vad det är som händer. Det kan dom som har varit med om det 
förstå,  med det där att man bara köper det där med en annan verklighet, en annan världs-
bild och tar emot den som en helhet och så lever man i det va. Allting går ju att förklara 
med den där typen av världsbild: är det någon som är elak så är det Djävulen och är det nå-
gon som är snäll så är det Gud, och så vidare. Men jag köpte det helt och hållet och var med 
väldigt intensivt 

 
Denna beskrivning av P tolkar vi också som ett sätt att skapa det Giddens (1997) kallar 
självidentitet, vilken skapas genom individens reflexiva handlingar. När P beskriver att: ”så 
hade jag också någon sorts andlig upplevelse där tillsammans med dom när vi bad och sådana 
där saker, så var jag väldigt öppen för att känslor och händelser och sånt...”. Då L berättar:  
 

jag fick en andlig upplevelse på grund av en sak som vi såg på en film, som handlade om en 
sanningssökare..jag tycker fortfarande mycket om den där för att han gjorde det han trodde 
på..han följde det han kände var rätt..det resonerar ju starkt i mig..jag kände ju jättestarka 
känslor naturligtvis... 
 

tolkar vi även detta som ett sätt att skapa självidentitet och utifrån detta växer personens re-
flexiva projekt vilket skapar mening i tillvaron och där denne väljer vem hon/han vill vara, 
vem andra ska se henne/honom som.   
 
Detta att man tar emot denna nya världsbild och börjar leva i en ny umgängesmiljö kan för-
klaras med komponenten begriplighet, en av delarna i begreppet KASAM (Antonovsky,  
2005). Individen förstår sin verklighet och den blir gripbar inte bara kaotisk och slumpmässig 
då hon/han får denna nya världsbild presenterad för sig. Detta mot bakgrund av hur respon-
denten tidigare bl a beskrivit sig som sökare. Den svart-vita värld som P beskriver leder till 
känslan av förutsägbarhet. Man kan också tänka sig att man i dessa rörelser får verktyg att 
hantera olika situationer, genom t ex bön vilket höjer komponenten hanterbarhet. När C be-
skriver att hennes ångest blev bättre genom den reglerade livsstilen tolkar vi det som att hen-
nes hanterbarhet hade ökat. Den nyreligiösa rörelsen erbjuder också komponenten menings-
fullhet då som P beskriver det att det finns tydliga mål, att de som Guds utvalda hade en upp-
gift. 
 
 
Livet i rörelsen  

Livets ord 
P var med i Livets ord i 17 år och beskriver 10 år av dessa som ”ganska fanatiska”.  Han säger 
att han ”läste Bibeln i massor, gick på möten i massor och försökte vinna alla människor runt-
omkring mig”. 
 
P berättar att han var oemottaglig för kritik mot organisationen. Han säger att det är väldigt 
svårt att nå en människa i den initiala fasen med information om den här typen av rörelse. Det 
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finns försvarsmekanismer mot den typen av information utifrån. P beskriver att medlemmarna 
på Livets ords bibelskola tränades i att inte tänka kritiskt, de fick inte heller läsa tidningar el-
ler titta på TV. Ledningen isolerade medvetet sina medlemmar från den omgivande verklighe-
ten. 
 
P berättar att han kände sig lite vilsen då han aldrig uppnådde det rörelsen sade att man ska 
uppnå, vilket var att vara väldigt andlig, be för alla att de ska bli friska, bli av med alla sina 
bekymmer etc. Men tillvaron fungerar inte så, säger P. Han menar att det är detta som håller 
människor kvar; dåligt samvete och en strävan att uppnå dessa mål. Medlemmarna får höra att 
de inte uppnår målen pga att de inte har gjort tillräckligt, de har inte bett tillräckligt, de har 
inte gått på tillräckligt många möten, de har inte berättat om Jesus för tillräckligt många och 
så vidare. P beskriver att det är dessa skuldkänslor som samtidigt driver medlemmarna framåt. 
P berättar vidare att man i rörelsen ska ha framgång och inte problem då det anses skamligt 
med problem. Hade någon problem kom andra medlemmar bad för denne person. Det ledde 
till att medlemmarna inte berättade om sina problem och det blev ett slags dubbelspel. Leda-
ren var perfekt och det var det man ville uppnå säger P. I efterhand inser han att ledaren var 
en ”psykopat” som inte såg sina egna brister.  
 
P upplever det som positivt i rörelsen att det finns gemenskap, en strävan mot ett gemensamt 
mål samt social samvaro. Det han tycker var negativt var i första hand isoleringen, de konstiga 
idéerna man levde efter samt att de skulle prata om Jesus hela tiden. Medlemmarna lär sig att 
inte ha för nära band till yttervärlden på grund av att det kan påverka medlemmen och dra 
denne bort från organisationen, risken blir då större att medlemmen börjar se nyanser och 
världen blir inte längre så svart-vit. P berättar att som medlem bevakar man alltid sig själv. 
Dels på Livets ord och även i förhållande till yttervärlden, då man representerar en organisa-
tion och det är viktigt att visa upp en bra bild. 
 
P:s kontakt med familjen var ”jättekass”. Han berättar att familjen försökte upprätthålla en 
normal relation och de respekterade hans val men P beskriver att det var först efter avhoppet 
som han hade en ”vettig” diskussion med sin syster igen.  
 
 
Mormon 
L studerade Gamla testamentet på Institutet, träffade medlemmar och blev inknuten socialt, 
”Då är man ganska trygg i fållan”, som L beskriver det. Han berättar vidare att han var mis-
sionsledare och sysslade med hur man gör för att få in människor i rörelsen. Han var högråd 
ett tag, men fick avsäga sig det av familjeskäl. L for runt i hela sitt ansvarsområde, vilket var 
15 församlingar. Två söndagar i månaden var han i någon församling och höll tal  samt var 
delaktig i de organisatoriska frågorna i området. L beskriver det som intellektuellt och på alla 
sätt utvecklande. Han satt även med i kyrkans domstolar. 
 
L berättar att det finns en gemenskap, ”kommer man i skjorta och slips välkomnas man över-
allt”. Han säger att är man en engagerande talare så får man en” kick” från församlingen, man 
får ”energi” från alla människor. Så länge han trodde på det var det ”hur kul som helst”, men 
sen när han hade genomskådat det så var det ju ingenting, säger L. 
 
L:s liv bestod av arbetet, familjen och kyrkan. Det är många krav på en mormon som är aktiv, 
vilket gör det omöjligt att få allt att gå ihop. L berättar att när det blev för mycket sa han att 
han var sjuk för att slippa lite. Många medlemmar kommenterade att det var för mycket. L 
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säger att det här är ett sätt att bibehålla kontrollen över människor, att de har så fullbokat 
schema gör att de inte hinner börja gräva och ifrågasätta.  
 
Kontakten med föräldrarna var bra under medlemstiden, men de ”ifrågasatte med helt idiotis-
ka argument”, tycker L. Föräldrarna upplevde att han blev väldigt rigid på vissa punkter.  
 
Kristi Församling 
A säger att hon aldrig blev en fullvärdig medlem på grund av att dopet sköts upp hela tiden. 
Hon berättar att hon var med i ett halvår och menar att hon nog egentligen aldrig ”blev insyl-
tad i det på riktig”. På frågan vad de brukade göra berättar hon att de var ute offentligt och 
hade gudstjänst på söndagarna. 
 
A upplevde att medlemmarna försökte styra henne att tänka på ett visst sätt. Hon blev frustre-
rad då hon upplevde att de snabbt försökte kontrollera henne som människa och de kom in på 
väldigt personliga frågor. De fokuserade mycket på hennes skuld och synd, vilket hon inte 
tyckte om eftersom hon inte såg något fel med den hon var. Men A beskriver det som en fin 
balansgång då de inte var direkt otrevliga, mer ihärdiga. A kunde inte bli riktigt arg men för-
sökte sätta gränser. Då blev medlemmarna i rörelsen arga och sa att hon skulle lyssna på dem 
”annars skulle det gå utför med henne”. De sade även att hennes sociala liv inte var lämpligt, 
vilket A inte alls höll med om. Medlemmarna menade att det var de som var hennes ”familj” 
nu. A beskriver umgänget som som en ”vanegrej”, de fanns med hela tiden. Hon säger att det 
var motsägelsefullt då hon tyckte om dem och trivdes med dem.  
 
A:s mor blev helt förtvivlad och undrade vad det för människor som hon umgicks med. Hen-
nes familj märkte att hon diskuterade väldigt mycket gudstro med dem. När familjen ifråga-
satte tron hamnade hon i försvarsställning trots hon själv kunde hysa stort tvivel. Hon träffade 
efter ett tag inte alls familjen och sina gamla vänner under tiden i rörelsen. Det var  svårt för 
henne att inse det när hon hoppade av berättar A.  
 
Hare Krishna 
C beskriver de första två-tre månaderna i templet som bra, ”rosaskimmer och fint” säger hon. 
Sedan blev de ”kaxiga, uppkäftiga och otrevliga”. C fick sin första utskällning. Hon berättar 
att hon hade mycket ”energi” och det tolkades kanske som ”övermod”, vilket gjorde att de 
andra satte sig på henne och sa till henne att hålla tyst.  Hon var öppen med sin ”galopperande 
ångest” och vände sig till Gud för att bli beskyddad. C säger att hon lidit mycket vilket gjorde 
att hon kunde förstå varför de var elaka och hon kunde se igenom det. 
 
C var med i 10 år. Hon konfronterade ingen med sina tvivel eller sin kritik, för då uteslöts 
man berättar hon. Hon säger att det var stor skillnad mellan rörelsen och boken ”Bhagavad-
gita”. Inom Hare Krishna pratades det mycket illa och nedsättande om människor utanför rö-
relsen, vilket man inte ska göra enligt boken och C upplevde det som motsägelsefullt. 
 
C berättar att hon inte förstod sig på människorna i templet . Hon beskriver att hon ”var kär i 
Gud” och tjänade honom. 
 
Kontakten med föräldrarna var inte så bra under tiden i rörelsen. Hennes pappa var inte glad 
över att hon var med, men han hälsade på henne. Medlemmarna var inte förbjudna att ha kon-
takt med människor utanför rörelsen, men man hade inte det. Det fanns underförstått  en stark 
”vi- och dommentalitet” och C hade svårt att identifiera sig med ”vi”. Hon kände sig som en 
av dem som hon mötte och samtalade med på gatan när hon arbetade med sin bokförsäljning.  
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C säger att hon ganska snart förstod att rörelsen inte var bra men att hon under många år höll 
fast vid förhoppningen att den skulle förbättras, genom nya medlemmar och liknande. C har 
undrat mycket över varför hon stannade kvar. Hon säger att hon inte kunde tänka sig att leva 
på något annat sätt. C beskriver sig som andligt medveten och hon hade tidigare tänkt att hon 
kanske skulle arbeta med Moder Teresa, bli nunna eller något liknande. Nu ville hon arbeta 
med Krishna, ”kosta vad det kosta ville”. 
 
Efter en tid gifte sig C med en man i rörelsen. Hon beskriver att förlovningstiden var bra, men 
efter bröllopet ville han att C skulle vara husfru enligt traditionella könsroller, vilket hon själv 
inte ville. Äktenskapet var inte bra. De flyttade till Göteborg, men fick inte bo i templet efter-
som de var gifta. Det var nya regler. C berättar att det hela tiden kom nya regler om allt. Det 
kunde ändras över en natt, vilket C beskriver som svårt då hon sökte stabilitet. 
 
C längtade efter barn och efter två år blev hon gravid. Hon flyttade under denna tid till områ-
det där hennes pappa bodde och äktenskapet blev  allt sämre. C berättar att hon fick mindre att 
göra i templet samtidigt som hon kände att hon ”ville tjäna Gud och vara behövd”.  
 
 
Analys av ”Livet i rörelsen” 

Samtliga av våra respondenter beskriver ett intensivt socialt liv i den nyreligiösa rörelsen. I 
C:s fall både lever och arbetar hon inom ramen för rörelsen, de andra av våra respondenter 
ägnar stor del av sin fritid till umgänge inom rörelsen och P och L beskriver religiösa studier 
och olika åtaganden. Detta ger en tydlig tillhörighet och en social identitet, vilken i samspel 
med den personliga identiteten bildar individens personlighet. L beskriver att efter det initiala 
skedet  ”kom man ju direkt in i kyrkans verksamhet, studerade Gamla Testamentet på Institu-
tet som det hette och träffade medlemmar och blev väl inknuten socialt, och när väl det har 
hänt att man är inknuten på det viset då är du så att säga ganska trygg i fållan”. 
P beskriver också den sociala gemenskapen i rörelsen: 
 

Under den här intensiva tiden så fanns det naturligtvis en gemenskap och att man strävar 
mot ett gemensamt mål och sånt där, det fanns ju positiva värden. Det fanns ju också, i dom 
här organisationerna, det bygger ju på att man ska bli så närma som möjligt så man ser ju 
till att ta hand om folk…alltså…man vill ju inte förlora någon, man ska ju bli fler. Så det 
finns ju en social samvaro naturligtvis. Man ingår ju som en del utav någonting, själva del-
aktigheten är inte ifrågasatt. 

 
Hos tre av våra respondenter, C, L och P vilka tidigare beskrivit sig som vilsna och sökande, 
kan man i detta skede se hur de efter sitt val in i rörelsen ger en bild av en ny självidentitet 
och uppfattas som mycket upptagna med det reflexiva skapandet av denna identitet. L beskri-
ver: 
 

 jag for runt i 15 församlingar ungefär och två söndagar i månaden så var jag i nån försam-
ling och höll tal och pratade med ledarskapet där, förmedlade kontakt med ledningen... och 
liksom var delaktig i de organisatoriska händelserna i det här området..så det var ju intellek-
tuellt...(...).sen ska man ju som medlem i kyrkan..det tar ju all din tid..(...)…jaa liksom det 
är helt sanslöst.. 

 
P berättar att ”jag var rätt så fanatisk(...)läser bibeln i massor och går på möten i massor och 
försöker vinna alla människor runtikring mig för den tro jag hade då så att säga. Och oemo-
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taglig för kritik mot organisationen”. C beskriver hur hon bor i templet och jobbar på gatan 
med bokförsäljning, vilket vi också tolkar som ett engagemang i sitt reflexiva projekt. 
 
I Stiers (2003) resonemang om den här typen av rörelser finner man påståendet att det är 
gruppidentiteten som är primär i denna miljö och den personliga identiteten sekundär.  
I vår empiri finner vi tecken på detta då det som inte överensstämmer med rörelsens krav 
trycks tillbaka av individen t ex  när P beskriver att ”man i rörelsen ska ha framgång och inte 
problem. Det är skamligt att ha problem, då kommer andra medlemmar och ber för en. Det 
ledde ju till att medlemmarna inte berättade om sina problem...det blev ett dubbelspel”. Likaså 
C beskriver att ”jag konfronterade ingen med sina tvivel och kritik för då åkte man ut”. 
 
A däremot fortsätter att ifrågasätta och får också hård kritik av medlemmarna p g a detta; hon 
säger att ”de började liksom gå på mig att om jag inte nu ställer upp på det här, att de kunde 
forma mig åt rätt håll skulle det gå åt pipsvängen för mig, bokstavligen då..” Precis så som 
den strukturella rollteorin (Angelöw & Jonsson, 2000) beskriver kan man se en internalisering 
av utifrånkommande uppfattningar av medlemmen i respektive rörelse. A faller utanför detta 
resonemang. Hon väljer aldrig att bli fullvärdig medlem och hon tar inte heller på sig den 
skuld medlemmarna försöker lägga på henne. Något som ändå är intressant är att A inte håller 
med då medlemmarna i rörelsen påstår att hennes sociala liv inte är lämpligt. Trots det kan 
hon efter att hon har lämnat rörelsen se hur hon inskränkt sitt sociala liv till att endast umgås 
med medlemmarna i rörelsen, vilket vi tolkar som en omedveten internalisering av omgiv-
ningens normer.  
 
Då P beskriver: 
 

det är väldigt, väldigt svårt att nå in till en människa i den fasen med information om en or-
ganisation, eller försöka tala dom tillrätta för man har väldigt mycket försvarsmekanismer 
mot information utifrån. Och då tränades vi på Livets ord, och det gör man väl fortfarande 
på bibelskolan, man tränades i att inte tänka kritiskt, det skulle man inte göra. Man tränades 
i att inte…då på den tiden var det väldigt viktigt…vi skulle ju inte läsa tidningen, inte titta 
på TV, utan ledningen isolerade väldigt medvetet sina medlemmar från den omgivande 
verkligheten. 

 
tolkar vi det som att individen primärt styrs av gruppidentiteten och de signaler som kommer 
från  ledarna i den här typen av grupper (Stier 2003), samt att de försvarsmekanismer som P 
beskriver utvecklas för att försvara självidentiteten och det val individen gjort. Försvarsmeka-
nismerna är sannolikt starkare då individen nyligen gått in i en  gemenskap och lämnat en för 
självidentiteten otrygg tillvaro bakom sig. Isoleringen, som P beskriver, leder även till att till-
varon utanför rörelsen ter sig alltmer otrygg och otillgänglig. 
 
Även då P beskriver de skuldkänslor man som medlem kan känna då man inte uppnår det rö-
relsen säger att man ska uppnå blir det mycket tydligt hur krav och förväntningar internalise-
rats och gjorts till förväntningar på den egna individen: 
 

det är klart att man kände sig vilsen,  man nådde ju aldrig upp till (...) sekten säger ju till dig 
att du skall uppnå en massa saker, du ska ju bli jätteandlig och du ska be för alla, dom ska 
bli friska och alltihopa men…man ser ju aldrig det här (...) för så funkar ju inte tillvaron. 
Det är det som håller en kvar för man måste hela tiden sträva efter det här,  man har hela ti-
den dåligt samvete, för är det så att man inte har nått dit så beror det på något man  har gjort 
själv (...)..så du har hela tiden skuldkänslorna som då samtidigt driver dig framåt. 

 
Då C beskriver att de övriga medlemmarna ganska snart blir ”kaxiga, uppkäftiga och otrevli-
ga” mot henne tolkar vi det som att hennes rollbeteende (Angelöw & Jonsson, 2000) inte 
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överensstämmer med rollförväntningarna inom rörelsen. Hon väljer ändå att stanna kvar i rö-
relsen trots att hon personligen identifierar sig mer med de som finns utanför rörelsen. C ut-
trycker också tydligt att hon störs av att reglerna i templet ändras och att hon vill ha stabilitet. 
Hon har tidigare beskrivit att den reglerade livsstilen till viss del hjälpt henne med hennes 
ångest. Trots instabiliteten i templet kanske miljön där ändå erbjuder henne en livsstil, vilket 
inte livet utanför rörelsen gör, som gör det lättare för henne att hantera sin ångest. 
 
Gällande KASAM (Antonovsky, 2005) verkar det som att känslan av begriplighet och hanter-
barhet ökar för våra respondenter i och med medlemskapet, då de hittar sammanhang och får 
svar på sina frågor, även om de inte håller med om allt som sägs. Det innebär ändå inte att de-
ras KASAM blir starkt, snarare rigid eller oäkta, det vill säga att deras KASAM är instabilt 
och känsligt för andra intryck och påtryckningar.  
  
Avhoppet  

Livets ord 
Efter 10 år började P  långsamt sin resa ut ur rörelsen. P berättar att det ibland ”ringde var-
ningsklockor” men att de tystades ner. Redan 1989 fick P ett telefonsamtal av en person som 
lämnat Livets ord. Han fick beskrivet för sig hur Ulf Ekman (Ulf Ekman är övergripande le-
dare för Livets Ord) ljugit. P berättar hur han sköt det ifrån sig, eftersom det hotade hans 
världsbild. P menar att om man ger sig in i ”sådant här” och gör det med ”hull och hår”, man 
kanske lämnar familj och gamla vänner och satsar på rörelsen, då investerar man mycket av 
sitt liv. Han beskriver att omedvetet görs en kalkyl, så när det kommer negativ information så 
ställs individen inför en valsituation, antingen att ifrågasätta vad denne håller på med eller att 
inte lyssna på informationen. Ofta är det lättare att inte lyssna.  
 
P berättar att tvivlet ”kröp sig på”. Det fanns saker som P aldrig accepterat i Livets ord, såsom 
beskrivningen av verkligheten och förenklingen av Bibelns budskap. Han beskriver det som   
ett obehag som växte. Han säger att alla tyckte likadant och kunde byta åsikt över en natt. P 
började läsa biologi på universitetet och efter något år blev det ohållbart när det pratades om 
evolutionen, skapelsetron mm i kyrkan. Han började även reagera på att ingen hade vänner 
utanför rörelsen. P upptäckte att han arbetade på en arbetsplats med människor han tyckte 
mycket om och han beskriver att han kunde ”landa där” och få en gemenskap när han lämna-
de rörelsen. Han upplevde arbetskamraterna som snällare än de ”snälla” människorna i rörel-
sen. P berättar vidare att i och med att han blev mer frispråkig och öppet kritisk försvann ock-
så de gamla vännerna i Livets ord. 
 
P berättar att den avgörande frågan var när några vänner blev uteslutna ur Livets ord då de 
gifte sig med varandra. Detta trots att Livets ords ledning hade ansett att det var olämpligt. De 
uteslöts ett par veckor innan bröllopet, vilket bland annat ledde till att bruden försökte ta sitt 
liv då hon skuldbelade sig själv. P:s före detta fru ansåg i det sammanhanget att de skulle sluta 
umgås med paret, eftersom de hade blivit uteslutna. Då kände P att ”det var den springande 
punkten”, han hade fått påtagliga bevis på att något var fel. 
 
P skrev ett brev till Ulf Ekman där han ville ha svar på vissa frågor och när Ekman inte svara-
de då lämnade han Livets ord vilket P beskriver som mycket ”tumultartat”. P säger att det  var 
fascinerande och skrämmande på samma gång, att se hur människor betedde sig och tog av-
stånd. De sade att han hädade mot den helige ande, vilket var den enda oförlåtliga synden och 
det fanns ingen räddning för P.  
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P tog inte avstånd från tron i det skedet, han säger att han inte skulle ha klarat av det psykiskt, 
han skulle ha blivit alltför rädd då. Han beskriver att han var rädd, att det fanns inbyggt i ho-
nom att: ”om jag kritiserar Ulf Ekman blir jag straffad”.  
 
P:s dåvarande fru lämnade Livets ord  för en kortare period för att sedan gå tillbaka in i rörel-
sen igen. 
 
Numera har han lämnat tron och är ateist eller agnostiker, men vid avhoppet var det en trygg-
het och mycket viktigt att kunna säga ”nej det står faktiskt så här i Bibeln”. 
 
 
Mormon 
L var med i mormonkyrkan i 15 år. L kände att det var mycket som var: ”det där förstår jag 
inte riktigt, men det där får jag väl förklarat senare”. Det är lätt att ”lägga saker på den där 
hyllan” och så länge motsägelserna inte är grundläggande kan man göra så, menar L. Han  
berättar att man måste skärma bort så många fakta och saker i verkligheten för att kunna fort-
sätta tro på det rörelsen står för och ”förr eller senare så kommer verkligheten ifatt en”. 
 
Efter att L förlorat arbetet fick han tid över till andra saker och började intressera sig för poli-
tik och sedan ”ledde det ena till det andra”. Han gjorde egna omfattande studier rörande Irak-
kriget och förstod att ”Blair, Bush och company ljög om massförstörelsevapnen”. ”Profeten” i 
kyrkan sa att han personligen stödde kriget. L kände att man inte ska acceptera lögnaktig pro-
paganda och om ”profeten”, vilken är Guds språkrör, inte vet att den är lögnaktig är det något 
som inte stämmer. L tolkade det som att antingen ljuger profeten eller så ljuger han inte vilket 
betyder att han inte vet vad han pratar om. Hur han än vände på det hade det skapats en 
spricka. Inte förrän en sådan spricka uppstår kan man ta in vad andra utanför säger, menar L. 
Det dröjde ändå ytterligare en tid innan han började lyssna och kunde ta till sig vad så kallade 
”avfällingar” berättade. 
 
L säger att han hade en ”superklump” i magen, ”som en knytnäve”, tiden efter avhoppet. Han 
beskriver det som fruktansvärt och han säger att han ifrågasatte hela sitt liv. L berättar att han 
var tvungen att ifrågasätta sitt medlemskap eftersom det var en konflikt gällande hans mest 
grundläggande värderingar, ”så hade det varit något mindre så hade jag ju liksom inte gjort 
nåt sånt”, säger han.  
 
Han skaffade sig ett kontaktnät med före detta medlemmar via Internet där han fick stöd. 
L berättar att han kände sig nästan som en ond människa när han började ta till sig den kritik  
före detta medlemmar riktat mot kyrkan. När han själv blev mer kritisk bröt andra medlemmar 
kontakten med honom, för att inte bli påverkade själva enligt L, ”som kroppen behandlar 
smittämnen så skyddar sig den här organismen från främmande trossatser”.  
 
L:s fru hade varit kritisk tidigare. I och med att hon upptäckte att L tvivlade, inledde hon en 
intensiv period av läsande och gjorde efterforskningar vilket ledde till att hon ville lämna kyr-
kan. 
 
Kristi Församling 
A hoppade av Kristi Församling, efter att ha varit medlem i ett halvår. A tvivlade eftersom 
hon inte tyckte att det kärleksbudskap Jesus predikade - att man skall älska sin nästa - stämde 
överens med medlemmarnas handlande. Detta samtidigt som hon tänkte att ”de vet bäst”. 
Medlemmarna ville att hon skulle börja bekänna saker för att rensa sin själ. A säger att det 
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gick henne emot  som människa. Hon berättar att hon känner och är trygg med sig själv, men 
när de hävdade någonting annat, hamnade hon i en inre konflikt. De ville att A skulle låta 
döpa sig men A ville inte: ”jag tänker inte döpa mig, jag är döpt en gång och jag förstår inte 
varför jag ska döpa mig igen”. A berättar att hon upplevde att de försökte ta bort det som var 
hon och att hon fick hård kritik av medlemmarna.  
 
A blev efter en tid lurad till en lägenhet, där det fanns cirka tio kvinnliga medlemmar. Hon 
upplevde i den lägenheten något som hon beskriver som en ”massattack” mot henne, att ”nu 
skulle hon brytas ner ordentligt för att sedan byggas upp igen”. A beskriver att de angrep hen-
nes person hårdare än tidigare. De sade att hon var syndig, att hon egentligen inte var värd att 
leva och liknande. Då började A inse att ”det här var sjukt” och hon ville ta sig därifrån. A 
blev mycket rädd och stressad men berättar att hon lyckades ta sig därifrån genom att börja 
gråta och avge löften. Hon beskriver att hon blev arg då hon tyckte att de inte hade någon rätt 
att kritisera henne för att hon var glad, nyfiken och spontan. Den här händelsen blev ”drop-
pen” för henne. Efter det att hon lyckats ta sig ifrån lägenheten ringde hon runt till ”nära och 
kära” och meddelade att hon inte skulle svara i telefonen på ett tag då risken var stor att hon 
skulle bli förföljd av rörelsen. A berättar att medlemmarna ”terroriserade” henne i några 
veckor innan de gav upp. 
 
Hare Krishna 
C reste till Indien och träffade där en person, en före detta medlem i Hare Krishna, som hjälp-
te henne att lämna rörelsen. Han gav henne fakta och berättade att den lärljungekedja som rö-
relsen förmedlade var falsk. Då kände C att hon inte hade något gemensamt med Hare Krish-
na. I början hade hon full tillit till rörelsen men den hade minskat med tiden och mot slutet var 
lärljungekedjan något hon fortfarande trodde på. Denna tro togs ifrån henne i mötet med den 
indiske avhopparen. C berättar att hon ”fick en chock” och grät i två dagar.  Hon fick en de-
pression men samtidigt var hon lättad, hon beskriver att ”luften gick lättare att andas”. C be-
rättar att hon ville fortsätta den andliga vägen och hon var kvar 1,5 månad i Indien. 
  
Medlemmarna i Hare Krishna förstod att hon var på väg ut ur rörelsen och de lät henne vara. 
C berättar att de inte förföljer människor. 
 
Pappan var lättad när C hoppade av. Hon beskriver att  hans inställning är att ”man måste gå 
igenom vissa saker i livet”.  
 
Analys av ”Avhoppet” 

Sammanfattningsvis kan man se att alla våra respondenter har upplevt olika typer av tvivel 
under en längre tid, vilket de förhållit sig till på olika sätt. P beskriver det som:  
 

Det är ju en bit av sektpsykologin att ger du dig in i sånt här och gör det med hull och hår, 
och du kanske lämnar alla dina gamla vänner och du satsar på det här, då investerar du ju så 
mycket av ditt liv. Även om du inte är medveten om att du gör en kalkyl så att säga, så är 
det så att när det kommer negativ information så känner du ju på något sätt omedvetet att nu 
måste jag ju välja mellan att ifrågasätta vad jag håller på med eller att inte lyssna då, och då 
är det ju lättare ofta att inte lyssna. Och det har ju med den här problematiken om man läm-
nar sekter att göra. 

 
Man kan tolka detta på så sätt att det är den ontologiska tryggheten som blir hotad då det dy-
ker upp information vilken betyder att individen eventuellt måste revidera projekt. Individen 
väljer då att bortse från den information som kan leda till att den självidentitet denne skapat 
till viss del måste raseras. Så småningom har det för samtliga av våra respondenter kommit en 
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avgörande händelse vilket lett till ett beslut om att lämna rörelsen, dvs ett ödesdigert ögon-
blick, ett beslut som gör att det inte går att återvända till det som var innan. I detta skede hotas 
den ontologiska tryggheten då det är så mycket i detta skede som är kopplat till risk. C beskri-
ver händelsen och säger: ”Jag fick en chock och grät i två dagar...jag tänkte: hur ska jag leva 
nu?” L beskriver: 
 

för att man håller ju på liksom och ifrågasätter hela sitt liv..och allting kan ju gå på ända, 
äktenskap, familj kan krascha…så att, ändå, att jag kände mig tvungen att göra det var en 
konflikt mellan mest grundläggande värderingar för mig, så hade det varit nånting mindre 
så hade jag ju inte liksom gjort nåt sånt..men det var mina mest grundläggande värderingar 
som kom i krock med varandra… 

 
C och L beskriver att de i ”avhoppsskedet” mått dåligt psykiskt vilket vi tolkar som att den 
ontologiska tryggheten blir hotad. C berättar att ”... jag fick en depression”. L beskriver: 
”Alltså det är ju som en superklump i hela magen..det är ju som en knytnäve..det är ju fruk-
tansvärt…” P beskriver en rädsla, vilket tyder på en psykisk labilitet under det här skedet. Han 
berättar hur han behöll sin tro under den tid då han lämnade rörelsen ( det han kallar ”organi-
sationen”) detta för att kunna hantera den rädsla som dök upp under denna period: 
 

i den processen skulle jag aldrig, jag skulle aldrig alltså kunna lämna både tron och organi-
sationen samtidigt. Det hade jag inte psykiskt klarat av, då hade jag blivit så rädd så att det 
hade inte funkat. Sen var jag ju rädd ändå va, det fanns ju inbyggt i mig att kritiserar jag Ulf 
Ekman så blir jag ju straffad. 

 
Det reflexiva projektet baseras på beslut utifrån kunskap och tidigare erfarenheter (Giddens 
1997) och man kan ana att det i ett skede av avhopp från den här typen av rörelse kan dröja 
innan individen kan se bilden av sitt nya projekt vilket denne engagerar sig i. Detta blir en tid 
av otrygghet för självidentiteten. 
 
Om vi tittar på detta utifrån KASAM-teorin (Antonovsky, 2005) så antar vi att begripligheten 
är ganska låg under den initiala fasen i skedet av avhopp, under det så kallade ödesdigra 
ögonblicket. Den ontologiska tryggheten och den självidentitet man byggt upp är i gungning, 
vilket leder till en känsla av kaos. Även hanterbarheten kan antas vara låg då det inte är helt 
självklart hur man ska hantera sitt liv under den här typen av omständigheter och hur man 
fortsatt ska leva. Meningsfullheten är däremot hög då våra respondenter inte visar några teck-
en på att försöka resonera bort den information de har. De visar på en styrka, trots det kaos 
som uppstått, vilken hjälper dem fram till en ökad klarhet över situationen. 
 
Utifrån det tvivel som växer sig allt starkare och de kontakter som blir en följd av denna käns-
la, så växer en annan roll fram vilken vi tolkar utifrån den strukturella rollteorin (Angelöw & 
Jonsson, 2000). Betydelsen av denna roll blir att respondenten inte längre endast har en roll 
och en skyldighet till rörelsen utan att man även har en roll och en skyldighet i en annan soci-
al miljö. Därmed växer upplevelsen av rättigheten att kritisera. Det går att se tvivlet som 
sprunget ur en roll som inte blivit helt till fullo internaliserad av våra respondenter, det vill 
säga att respondenterna inte helt har identifierat sig med rollen som medlemmar. P beskriver: 
 

Det kröp på mig liksom. Det fanns saker och ting som jag inte hade gått med på Livets ords 
beskrivning av verkligheten redan innan och det beror på att jag har alltid läst.(...) så jag 
läste ju också bibeln framlänges och baklänges och då blev det ganska uppenbart efter ett 
tag att den version av bibeln som man då har i sådana här organisationer är ju bara en för-
enklad…alltså…(...)..jag kunde ju se att dom där bibelcitaten kunde man använda precis 
tvärtom, att dom var väldigt utryckta ur sitt sammanhang och sådär. Så det fanns någon 
sorts reservation där när det gällde läran inne i mig som jag hade hållt kvar vid då under 
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hela perioden. Sen växte det som en sorts obehag, att jag blev så less, jag blev så less på 
mötena för dom var alltid likadana ... 

 
vidare beskriver P 
 

en av anledningarna till att jag lämnade var att jag faktiskt upptäckte att jag var på en ar-
betsplats med människor som jag tyckte väldigt mycket om, som jag började bli vän med 
då. Så jag hade någonstans, dels hade jag någonstans att landa så att säga, i den gemenska-
pen, när jag lämnade, Men också att jag kände att ; dom är ju mycket snällare än dom här 
”snälla” människorna, dom är mycket trevligare, mycket mer normala. När dom visar upp-
skattning så är det för att dom verkligen uppskattar någonting 

 
Likaså beskriver C en ” Vi-och dommentalitet” inom rörelsen där ”vi” är de som är med i 
Hare Krishnarörelsen. C säger att ”jag hade svårt att identifiera mig med ”vi”, jag kände mig 
mer som en av dom som jag träffade på gatan”. 
 
L beskriver det tvivel vilket så småningom lett fram till att han söker ett annat kontaktnät på 
internet där en annan sida av honom kan växa sig starkare: 
 

Jaa, visserligen så var det mycket som jag kände att det där förstår jag inte riktigt men det 
där får jag väl förklarat senare, och mycket är ju sånt , och det är ju så för alla medlemmar-
na att man lägger ju saker på den där hyllan..som blir förklarat senare…motsättningar, 
emotsägelser men så länge de där emotsägelserna inte riktigt är grundläggande så kan man 
göra så… 

 
och vidare berättar L att han inte var öppen med sin kritik i kyrkan utan diskuterade sitt tvivel 
på annat håll: ”vi har ju internet..(...)..så jag skaffade mig ett kontaktnät där istället”. 
 
Denna andra roll och miljö är en trygghet, som den P beskriver i sin arbetsgrupp, L sina kon-
takter på nätet och så småningom sin fru, A sin familj och vänner, och C den före dette med-
lemmen hon träffade och sin far. I och med nya sociala kontakter, vilket P, L och C beskriver, 
skapas nya förväntningar vilka blir införlivade som rollförväntningar på dem, i det här fallet 
kan det vara en förväntan om ett avhopp.  
 
Individen värderas mer eller mindre positivt beroende på i vilken utsträckning hon lever upp 
till rollförväntningen vilket blir mycket tydligt i P, L och C:s fall där övriga medlemmar drar 
sig undan dem när de märker att de börjar kritisera och dra sig ur rörelsen, d v  s inte längre 
lever upp till sina roller. C säger att: ”andra i rörelsen förstod att hon var på väg ut och lät mig 
vara”. 
 
P beskriver: 
 

Vänner som jag haft i många år som helt plötsligt inte ville träffa en, för då har då, andra 
då, bekymrade medlemmar gått och sagt till dom att ni bör nog inte umgås med ”nn” lik-
som. Då slår hela maskineriet till. Men då hade jag ju redan kommit så pass långt så att då 
var jag ju på väg ut då men det var ändå kusligt fast samtidigt…jag blev lite fascinerad är-
ligt talat… jag blev lite sådär: Shit är det här verkligen sant, är jag med om det här, alltså 
förstår du, jag hade liksom förmågan att stiga ut lite granna och titta på mig själv; Allt det 
här händer faktiskt, dom här människorna beter sig på det här viset och så gick jag ut på nä-
tet och såg hur funkar en sekt, och så stod ju alla dom här sakerna. 

 
L beskriver: 
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så det innebar ju att när jag började bli mer och mer kritisk så var det ju också medlemmar 
som klippte med mig då…för att inte bli påverkade…ja vad ska man säga..”som kroppen 
behandlar smittämnen så skyddar sig den här organismen från främmande trossatser”..… 

 
I A:s fall förefaller det nästan tvärtom, när hon ifrågasätter och inte låter sig döpas blir med-
lemmarna allt mer intensiva. Detta tolkar vi som att det beror på att hon fortfarande är i ett 
initialskede, hon har aldrig riktigt tagit steget in och har alltså ännu inte internaliserat en roll 
som medlem och därmed är förväntan på hennes roll en annan.  
 
KASAM (Antonovsky, 2005) kan antas stärkas när den process som ett avhopp är fortskrider. 
Meningsfullheten är stark och drivande i det här skedet och den driver skeendet framåt. Han-
terbarheten söker alla våra respondenter hjälp med genom olika kontakter med före detta med-
lemmar mm, vilket är ett fruktbart sätt att hantera situationen på; man ser till att leta upp det 
stöd man behöver.  Likaså får våra respondenter i dessa sociala sammanhang nya personer att 
identifiera sig med vilket leder fram till skapandet av en ny roll. Begripligheten tolkar vi det 
som, växer under den här tiden i och med att våra respondenter  tar fram och tittar på det de 
tidigare känt sig tveksamma till inom rörelsen samt får hjälp med att titta på detta av de nya 
kontakter de sökt upp. 
 
 
Bearbetningen 

Livets ord 
P började sin bearbetning genom att ta kontakt med den person som ringt honom 1989 för att 
höra vad det var som egentligen hade hänt och vilken historien med Ulf Ekman var. P valde 
sedan medvetet att gå ut i pressen och offentliggöra det han varit med om. Han gjorde det för 
att han var så arg över att ha blivit lurad under så många år. P berättar också att han skapade 
en hemsida tiden efter avhoppet från Livets Ord genom vilken han spred information om rö-
relsen. 
 
P berättar att det fanns en gammal tant i stan vars son varit med i Livets ord. Hon hade fortsatt  
att engagera sig och bry sig om avhoppare. Ulf Ekman brukade kallade henne en häxa med 
demoner i sig. P berättar att när han träffade henne upptäckte han att  hon bara var en snäll 
gammal tant. Han berättar att mötet med henne var viktigt och att hon hjälpte honom att bear-
beta sitt känsloliv. P beskriver vidare att han var så tränad att börja be automatiskt i olika situ-
ationer och nu började han istället tänka efter.  
 
P:s dåvarande fru försökte förbjuda honom att vara kritisk, hon ville inte lyssna eller veta av 
någon slags kritik mot rörelsen. Han berättar att de har tre barn tillsammans och det var viktigt 
för honom att skapa en tillvaro utanför Livets ord så att de fick en chans att välja. Nu lever 
barnen i en tillvaro med P och i en annan när det är hos modern. Barnen vill inte ha med Li-
vets ord att göra och det skapar en massa problem för dem i relationen till modern.  
 
P var med i Livets ord i 17 år och beskriver det som att ha ”levt med en glaskupa” över sitt 
liv. När han kom ut var han tvungen att ta reda på vem han var.  
 
Mormon 
Genom de kontakter L  skaffat på internet byggde han upp ett kontaktnät i Sverige med andra 
före detta medlemmar. L berättar att avhoppare stödjer varandra genom att de kan hjälpa till 
att plocka isär och se hur manipulationen gått till.  
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L:s frus släkting med familj hoppade också av samtidigt som L. Släktingen hoppade av för att 
kyrkan hade orimliga förväntningar på honom, det vill säga av ett annat skäl än L. L berättar 
att de stärkte varandra då de kunde ge varandra olika perspektiv på det som hänt. Även L och 
hans fru har kunnat stötta varandra i den här processen. 
 
L menar att om man satsar mycket tid, energi, kraft och ork på att bearbeta det här då är det 
mycket utvecklande. Han berättar vidare att när han upptäckte att mormonkyrkan var lögn var 
det som en rening. Han beskriver sig själv som en intellektuell och reflekterande person och 
menar att då blir processen mycket tyngre än för någon som tänker att ”men det här känns inte 
bra liksom”. L säger att för många är avhoppet inte en så stor sak. De tänker att det här inte är 
något för mig och lämnar rörelsen. För dem behövs det inte några analyser. 
 
Om sitt medlemskap säger L: ”Nu är den här erfarenheten av mormonkyrkan mer av ett verk-
tyg för mig i att analysera andra processer och saker..så nu har jag den i verktygslådan…” och 
på frågan om han ser positivt på medlemskapet svarar han -ja. 
 
Kristi Församling 
A kände mycket ilska och aggressivitet under en längre tid efter det att hon lämnat rörelsen    
p g a att hon kände sig så kränkt. Hon säger att kränkningen blev så tydlig och hon hade 
hämndtankar och ville ”hänga ut” rörelsen. Hon sökte runt på nätet och kom då i kontakt med 
FRI. Hon kom även i kontakt med en präst, som har dokumenterat och följt Kristi Församling 
under en längre tid. Han var nyfiken och ville ha saklig information och A var villig att ”be-
rätta för hela världen”. Hon berättar att hon inte skämdes utan var mer ”heligt förbannad”. 
Hon kände sig ”bestulen” på något sätt. A beskriver det som om hon varit med i någon ”kons-
tig dröm”. 
 
A engagerade sig i FRI och pratade mycket med prästen. Hon mötte andra avhoppare och in-
såg hur lindrigt hon själv hade kommit undan. Det gjorde henne rädd och hon fick ”katastrof-
tankar”. 
 
A läste sedan allt hon kunde hitta, främst på Internet, om Kristi Församling och andra destruk-
tiva och manipulativa rörelser. Hon säger att kunskap är makt, och det enda sättet för henne 
att kunna hantera den här situationen på var att förstå var dessa rörelser kommer ifrån och vad 
de håller på med. Under en lång tid efter avhoppet var hon oerhört engagerad och läste myck-
et för att kunna balansera sin egen stress över vad hon råkat ut för.  
 
Idag är A agnostiker, hon är inte längre troende men förnekar inte heller att det kan finnas en 
Gud. Det har gjort henne ledsen och bedrövad att inse att hon förändrades och blev en annan 
människa under ett halvår.  
 
A säger att hon många gånger funderat över om hon såg ut som en ”sådan där stackars liten 
människa som inte har något liv och som inte har någon familj och som behöver hjälp”. Hon 
kände instinktivt att de hade valt ut henne för att hon såg ut så och detta fick henne att må då-
ligt. Hon säger att det gjorde ont då hon inte ville tro det.  
 
Hare Krishna 
C säger att hon ”repade” sig ganska snabbt. Hon hade försummat sig själv kroppsligt, sexu-
ellt, socialt och intellektuellt under 10 år och hon kände att hon hade mycket att ”ta igen”. 
Hon var 29 år och berättar att hon hade ett roligt år, då hon träffade killar, festade mm. Hon 
kände sig ”pånyttfödd” och beskriver det som ett ”smekmånadsår”.  



37 
 

 
Sedan kom saker tillbaka, det gick inte att förneka det som hänt. C skrev en bok om sin tid i 
rörelsen. Detta tog två år och under denna tid upplevde hon allt igen vilket var smärtsamt och 
hon fick depressioner. C kände att hon inte hade redskap att hantera de känslor som avhoppa-
re ofta upplever, som kränkning, isolering och ifrågasättande av sig själva. Hon beskriver det 
som att hon ju bara följt order under en lång tid. 
 
Vid avhoppet hade C inga vänner men hon fick snart nya. Hon var väldigt aktiv, berättar hon 
och gick med i klubbar, träffade andra avhoppareoch hittade likasinnade. C sökte psykolog-
hjälp och  berättade där om sitt avhopp från Hare Krishna men menar att psykologen inte hade 
någon kunskap om avhoppare och därmed inte kunde hjälpa henne. C berättar att hon kände 
sig förvirrad, hon visste inte vad som hade hänt i världen de senaste 10 åren mm. 
 
Efter avhoppet träffade C en ny man som hon inom kort gifte sig med. C beskriver  att hon  
snart mådde sämre igen och att äktenskapet inte fungerade. Hon kände att hon måste börja 
arbeta med sig själv och bli stark. Hon fick hjälp genom samtal med en vän vilken hjälpte 
henne ”att integrera sig själv som andlig i den materiella världen”, samt genom att ta sig ige-
nom den process som det var att skriva boken. 
 
C är fortfarande troende. Hon säger att när hon var med i rörelsen trodde hon att det var för 
gott och hon vill inte vara utan kunskapen om Krishna.Hon berättar att hon inte ångrar tiden i 
Krishnarörelsen eftersom allt som sker har en mening.  
 
 
Analys av ”Bearbetningen” 

Giddens (1997) menar att identiteten har blivit ett reflexivt projekt, där individen väljer vem 
hon vill vara utifrån den kunskap och de erfarenheter individen möter och påverkas av. Tre av 
våra respondenter har varit medlemmar i en nyreligiös rörelse under många år och har under 
den tiden påverkats av rörelsens syn på tillvaron och hur man ska vara och bete sig. De har 
gjort ett val och anammat rörelsens sätt att vara och tänka. Det tvivel som har blåst upp ibland 
har förträngts eftersom det har hotat deras val och därmed deras dåvarande identitetsuppfatt-
ning.  
 
Vid ett avhopp från en nyreligiös rörelse blir det nödvändigt att fortsätta processen av nyska-
pande av identitet, vilken har börjat i och med att tvivlet uppstått och livsvillkoren därmed är i 
förändring. Enligt Stier (2003) är gruppidentiteten den primära identiteten i nyreligiösa rörel-
ser vilket betyder att vid avhopp från denna typ av rörelse måste individen skapa en personlig 
identitet vilken fungerar utanför rörelsen. I ljuset av detta är det förståeligt att det i vårt mate-
rial går att utläsa en tid av depression, ångest, vilsenhet och ifrågasättande hos våra respon-
denter efter avhoppet.  
 
Samtliga av våra respondenter beskriver möten med avhoppare och andra personer vilka har 
varit viktiga i bearbetningsfasen. L beskriver: 
 

 Man stödjer varandra i och med att man kan hjälpa varandra att plocka isär och se hur man 
blivit manipulerad osv..så det är ju en terapeutisk process som INTE egentligen nån utbil-
dad terapeut klarar av eftersom de inte har den erfarenheten av det här tankesystemet 

 
A berättar att:  
 



38 
 

alltså jag behövde ju prata om det, det gjorde jag då med min familj och mina vänner, och 
så pratade jag med den här prästen då, honom pratade jag mycket med..(...)..sen så var det 
ju FRI då som jag vart engagerad i på en gång och fick prata med S. För han jobbade även 
då och sen så fick jag möta lite andra människor   

 
P berättar om en mamma till en annan avhoppare om hur :”mötet med henne var viktigt ...hon 
hjälpte mig att bearbeta mitt känsloliv”. Vi tolkar detta utifrån KASAM (Antonovsky 2005) 
som ett sätt av öka och nå begriplighet i ett skede då mycket upplevs som kaos. Meningfullhet 
tolkar vi som relativt hög i detta skede då samtliga är mycket aktiva i sitt sökande efter att för-
söka nå begriplighet i det som hänt. Hanterbarheten växer i skeendet. Våra respondenter be-
skriver olika sätt att hantera situationen på exempelvis samtal, möten, söka och samtala på 
nätet, skriva mm. Inbakat i dessa aktioner finns en upplevelse av meningsfullhet. I dessa nya 
möten ökar begripligheten och från denna nya utgångspunkt väljer också, med tiden, var och 
en en ny personlig och social identitet vilken baserar sig på beslut utifrån den kunskap och de 
erfarenheter individen tillgodogör sig (Giddens 1997).  
 
L beskriver sin bearbetningsfas: ”om man väl satsar så där mycket tid, energi och kraft och 
ork som vi har gjort på att bearbeta allt då är det ju faktiskt väldigt utvecklande..tyvärr är det 
ju väldigt få människor som gör det…” vilket vi tolkar som ett stärkt KASAM. Han väljer ett 
nytt reflexivt projekt där han får användning av sina erfarenheter. L beskriver hur han genom 
sin analys av mormonkyrkan har fått verktyg att analysera bl a den politiska verkligheten: 
 

men ungefär i början av 2005 så var jag väl i stort sett färdig med den bearbetningen då var 
det mer att bearbeta politisk verklighet…nu är den här erfarenheten av mormonkyrkan mer 
av ett verktyg för mig i att analysera andra processer och saker..så nu har jag den i verk-
tygslådan…  

  
För P, L och C vilka alla under många år varit med i respektive rörelse måste det ha blivit en 
markant skillnad i det man inom den strukturella rollteorin (Angelöw & Jonsson, 2000) kallar 
position, själva rollen samt rollbeteendet. Detta då man enligt denna teori menar att det ”egna 
jaget” införlivas av utifrånkommande uppfattning vilket betyder en omfattande förändring av 
rollen då en individ byter social miljö. För A kan det ha sett annorlunda ut då hennes närmaste 
omgivning kanske aldrig hann ge henne en ny roll, de såg en förändring och saknade henne 
socialt men förstod kanske aldrig riktigt varför. I själva rörelsen internaliserade hon aldrig rik-
tigt medlemmarnas förväntningar. Men hon beskriver en rädsla som kom i efterhand, en räds-
la baserad på vad som hade hänt om hon hade internaliserat medlemmarnas rollförväntan: 

tänk om jag inte hade hoppat av vad hade hänt då? Jag hade ju förlorat kontakten med min 
familj, jag hade förlorat kontakten med allt, jag menar det var ju så, dom arbetade ju så, det 
skulle, mitt liv skulle ju skalas bort, och jag skulle in i det där, även jobbet diskuterade man 
om det var lämpligt med min arbetsplats, och diskuterade att jag måste ju förstå att jag mås-
te ju missionera, jag måste ju rädda världen, och hade jag inte klarat av det på min arbets-
plats så hade dom kanske tvingat mig att springa på stan, vad skulle jag leva på då…jag 
fick värsta paniken, fick jag.  

P beskriver hur hans tre barn var en drivkraft för honom ”det var viktigt för mig att skapa en 
tillvaro utanför Livets ord så att de fick en chans att välja”, säger han.  I förhållande till bar-
nen måste också hans roll ha förändrats särskilt som han blev en representant och banade väg 
för livet utanför rörelsen då barnens mor valde att fortsätta sitt medlemskap i rörelsen. Likaså 
C har skapat en tillvaro utanför den nyreligiösa rörelsen för sitt barn, då fadern fortfarande är 
med i Hare Krishna-rörelsen. 
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Stöd och hjälp vid avhoppet  

Livets ord 
För P har stöd och hjälp från andra avhoppare varit centralt och viktigt. Eftersom han gick ut 
offentligt och berättade om sin erfarenhet så tog människor som varit med om samma saker 
kontakt med honom. De kunde beskriva hur de hade känt och vad de hade upplevt och den där 
”igenkännande faktorn” var viktig berättar P. P berättar att avhoppare beskrivs som ”miss-
lyckade personer” eller t o m ”demoniska” av rörelsen. 
 
P har haft samtal där han önskar att blivande socionomer och psykologer etc suttit med. P be-
skriver samtalet; man ser en människa byta personlighet från sektpersonlighet till vanlig per-
sonlighet fram o tillbaka; människan inne i sekten är rädd, tittar stint framför sig, levererar 
färdiga svar, sedan bryter han ihop och säger: nej jag vet att du har rätt och bara öser fram 
känslor med bilder och beskrivningar av hur det kan vara, sen byter han personlighet tillbaka 
till sektpersonligheten. P säger att socialarbetare måste ha kunskaper om hur dessa organisa-
tioner fungerar. Han anser att man ska ta hjälp av de avhoppare och avhopparorganisationer 
som finns för att ta reda på hur man bäst kan hjälpa till i dessa situationer och vad man ska 
tänka på. Det är viktigt att vara försiktig med att utsätta avhopparen för möten med represen-
tanter för organisationen, då de har en väldig makt över personen, berättar P. 
 
Mormon 
Det är en terapeutisk process som inte en terapeut klarar om denne inte har erfarenhet av tan-
kesystemet, menar L. Det som behövs är kontakt med människor som har erfarenhet av det 
specifika tankesystemet eller närliggande trossystem, och som dessutom är terapeuter. Det 
kan hjälpa mer om det inte är avhoppare från samma trosrörelse tror L, då det är det lättare att 
se mönster och känna igen mönster i något som man inte har den känslomässiga bindningen 
till. L säger att en avhoppare måste få hjälp med att börja se dessa mönstrer.  
 
Kristi Församling 
A menar att människor inom socialtjänsten, psykvården, terapeuter etc behöver en större för-
ståelse för den manipulation och påverkan människor kan utsättas för. Hon anser att det borde 
läggas in i utbildningssystemet. Även förskolepersonal borde få undervisning i det här då det 
finns barn där ena föräldern befinner sig i en sådan här grupp och den andra inte. Det blir en 
konfliktsituation för barnet. A säger att också sjukvården behöver få in det i sina utbildningar 
då det finns rörelser som har ”konstiga idéer” när det gäller just sjukvård. A menar att om det 
hade funnits resurser skulle engagerade avhoppare kunna arbeta med att hjälpa till i de situa-
tioner där kunskap saknas.  Hon har själv bl a föreläst på skolor. A anser att barn inte ska växa 
upp under de förhållanden som råder i dessa rörelser. 
 
A berättar att i samtal med avhoppare ska man vara försiktig med att kritisera deras tro då de 
är i tvivel och är sårbara. De kan lätt känna sig kränkta säger A. De har även blivit tränade i 
att försvara och argumentera för sin tro. Det är bättre att fokusera på vad rörelsen gjorde och  
tankar och känslor kring det enligt A. 
 
Hare Krishna 
C tycker att det behöver inrättas ett Avhoppningscentrum med avhoppare från olika rörelser.  
Hon säger att avhoppare känner sig kränkta, isolerade och ifrågasätter sig själva och hon me-
nar att det är ett unikt problem. 
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Analys av ”Stöd och hjälp vid avhoppet”   

Samtliga respondenter har i sina berättelser uttryckt vikten av stöd från personer med egna 
erfarenheter av medlemskap i nyandliga rörelser. P beskriver att ”igenkännandefaktorn” var 
viktig för honom i mötet med andra avhoppare och att socialarbetare måste ha kunskap om 
hur dessa organisationer fungerar. L berättar om att en avhoppare måste få hjälp med att kän-
na igen mönstren i den egna rörelsen vilket kanske är lättast om han/hon får hjälp av en av-
hoppare från en annan trosrörelse. A anser att det behövs en öppen förståelse för den manipu-
lation och påverkan som kan förekomma i dessa rörelser och att man skall vara försiktig med 
att kritisera tron och istället fokusera på rörelsen i sig, och tankar och känslor kring det. P, L 
och A beskriver att professionella som möter avhoppare i sitt arbete måste ha utbildning i hur 
de ska hantera dessa situationer. C anser att det skall inrättas ett Avhoppningscentrum med 
avhoppare från olika rörelser och menar att avhopparens problematik är unik. 
 
Om vi tittar på hur den process sett ut vilken våra respondenter, med undantag för A, gått ige-
nom kan man se att det initialt har funnits ett intresse för religiösa frågor parallellt med att re-
spondenterna har varit inne i någon form av brytningsskede i sina liv. De har beskrivit ett sö-
kande efter vad vi tolkar som ett reflexivt projekt där självidentiteten kan ta form. P och L be-
skriver hur de befunnit sig i ett socialt sammanhang där deras sociala identitet inte har kunnat 
utvecklas till sin fulla potential. A beskriver ”ett socialt nätverk hon trivdes med” men berättar 
också om sitt intresse för religiösa frågor vilket har lett till en öppenhet för sammanhang där 
detta finns i fokus. 
 
Vid inträdet beskriver samtliga att de upplevt en social gemenskap i vilken vi tolkar att det 
finns potential till identifikation. Framförallt blir den sociala identiteten tydlig i detta  sam-
manhang. Däremot blir den personliga identiteten inom ramen för denna gemenskap vagare. 
Utifrån detta tar självidentiteten och dennes reflexiva projekt form vilket leder till att identite-
ten färgas av den konformism som finns inom den nyreligiösa rörelsen. KASAM kan upple-
vas som stark under denna period men skulle kunna tolkas som det Antonovsky (2005) ut-
trycker som rigid, vilket betyder att individen håller fast vid sina förhållanden, värderingar 
och tankar för att inte slå sönder den KASAM hon/han åstadkommit.  
 
Något som blir problematiskt för individen i denna situation är att så mycket av individens liv 
och dennes personliga identitet är sammankopplat med den sociala identiteten och till den ny-
religiösa rörelsen. Detta leder till att det tvivel individen känner skapar problem i den person-
liga sfären då  familjeliv och vänner är knutna till rörelsen. Denna situation kan antas leda till 
en ökad rädsla för att lämna rörelsen då tvivlet i förlängningen kan orsaka separationer inom 
familjen och från vänner och inte bara en separation från rörelsen.  
 
Under den period som sedan följer beskriver våra respondenter hur de fortsatt är medlemmar 
av respektive rörelse, med undantag för A vars berättelse skiljer sig något i sammanhanget, 
men att det under hela perioden finns ett outtalat tvivel. Det finns delar av respektive rörelse 
som de inte i grunden accepterar. Detta tvivel växer sig så småningom så starkt att det inte går 
att fortsatt vara kvar i den nyreligiösa rörelsen vilket kan tolkas som att det är den personliga 
identiteten som då blir primär och inte längre gruppidentiteten, vilken bl a Stier (2003) påstår 
är den primära i denna typ av rörelse. Man kan också i detta sammanhang tolka det som att 
det finns en del av identiteten vilken är mer permanent, detta kanske med en koppling till den 
ontologiska trygghet vilken grundlagts i barndomen. A uttalar under hela perioden i rörelsen 
sitt tvivel, genom sina frågor och genom att motsätta sig det dop som medlemmarna vill att 
hon ska genomgå. Detta tyder på att hon fortsatt håller sin personliga identitet som primär.  
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Med detta som bakgrund kan man anta att stöd och hjälp vid ett eventuellt avhopp skulle vara 
insatser som stärker den personliga identiteten. Detta med största respekt för individens reli-
giösa och kulturella tillhörighet då denna är en del av den personliga identiteten och själviden-
titeten.  
 
Samtliga av våra respondenter har uttryckt som oerhört viktigt att möta och prata med före 
detta medlemmar av nyreligiösa grupper. Vi tolkar detta som att de genom dessa möten får 
hjälp med att stärka den personliga identiteten då funktionen i dessa möten blir att bejaka det 
som hållits tillbaka under tiden i rörelsen. Även en ny social identitet kan börja ta form i mö-
tet med en annan avhoppare då det där finns möjlighet till identifikation. I detta möte bearbe-
tar individen sin upplevelse tillsammans med personer med liknande erfarenheter och så små-
ningom börjar ett nytt reflexivt projekt växa fram. Mötet med dessa personer bidrar till hur 
individens personliga respektive sociala identitet utvecklas. 
 
Utifrån den strukturella rollteorin (Angelöw & Jonsson, 2000) kan vi se hur ett avhopp med-
för att individen i den här situationen förlorar en stor del av sina sociala roller med tanke på 
att det sker någon form av isolering i den här typen av grupper. Det är med tanke på detta för-
delaktigt för individen med ett alternativt sammanhang där denne får möjlighet att utveckla 
nya sociala roller. Alternativet får inte hota självidentiteten (Giddens, 1997) då detta endast 
skulle leda till att aktivera försvarsmekanismer. 
 
Om vi tittar på mötet med andra avhoppare utifrån KASAM (Antonovsky 2005) så kan vi se 
att denna kontakt är viktig för begripligheten; att få hjälp med att nå en förståelse av det som 
har varit så att det inte kvarstår som något oförklarligt och slumpmässigt. Dessa möten ger 
individen möjlighet till kännedom om sig själv  genom identifikation med en medmänniska. 
Individen kan i dessa möten reda ut tiden i rörelsen, titta på  vad hon/han varit med om på ett 
personligt plan, vad det lett till samt få en förståelse för hur den nyreligiösa rörelsen fungerar. 
Med denna  begriplighet följer hanterbarhet och resurser för att bemöta problemen i den situa-
tion som avhoppare befinner sig i. Det kan handla om att lösa praktiska problem eller att han-
tera problem i den privata sfären, i familjen, med barnen, vänner osv, men också rena trosfrå-
gor. I och med att avhopparen möter personer som hoppat av tidigare och gått vidare i livet 
kan detta öka meningsfullheten och avhopparen kan bemöta problematiken som en utmaning 
och söka en mening med det som hänt. Detta är av största vikt då meningsfullhetskomponen-
ten enligt Antonovsky (2005) är den viktigaste och utan den faller även de andra komponen-
terna. Med en hög meningsfullhet kan individen visa ett stort engagemang i sökandet efter 
förståelse och resurser. 
 
 
Slutanalys  

Vid en jämförelse med tidigare forskning kan vi se paralleller gällande våra respondenters  
beskrivningar av sina upplevelser i respektive nyreligiös rörelse. Detta gör att vi antar att vårt 
urval kan representera gruppen ”avhoppare från nyreligiösa rörelser”. 
 
Våra respondenter anslöt sig till rörelsen kring den ålder som Frisk (1998) och även Dawson 
(2003) anger som genomsnittsåldern. Det finns även en överensstämmelse med tidigare 
forskning (Frisk, 1998 & Dawson, 2003) gällande den beskrivning våra respondenter har gett 
av sig själva som sökare och andligt intresserade innan medlemskapet.  
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Frisk (1998) skriver även att anledningen till att individer ansluter sig till nyreligiösa rörelser 
ofta är att de tror att medlemskapet ska kunna ge dem något de saknar. I vårt material nämner 
våra respondenter att de upplevde en social gemenskap och att de trivdes i  respektive rörelse. 
 
Samtliga av de vi intervjuat har en bra erfarenhet av den första tiden i rörelsen, då de blivit 
uppskattade och bekräftade, för att sedan efter en kortare eller längre tid börjat känna av tvivel 
och ifrågasättande. Det har även varit en intensiv period i livet, då mycket tid har avsatts till 
möten, umgänge och utbildning inom rörelsen. Det har lett till en isolering inom gruppen, där 
intryck utifrån har minimerats, vilket ligger i linje med det Lofland & Stark (Dawson, 2003) 
menar; att en intensiv kontakt med andra medlemmar är nödvändig och att en mer sporadisk 
kontakt med dessa spelar en avgörande roll vid avhopp, då intryck utifrån ger en nyanserad 
bild av verkligheten. Vår empiri ligger även i linje med den forskning Frisk (1998) tar upp, 
där avhoppet liknas vid en skilsmässa och ju mer av sitt liv man investerat i rörelsen desto 
svårare är det att lämna den. 
 
Våra respondenter är när de blir medlemmar i den nyreligiösa rörelsen, i en fas i  livet då de 
vill ha förändring. De söker ett reflexivt projekt där deras självidentitet kan utvecklas. Denna 
förändring visar sig på flera sätt innebära ett nytt sätt att förhålla sig och tänka. Då de gör va-
let att gå med i rörelsen får det som resultat att den sociala identiteten ställs i fokus. Den per-
sonliga identitet står till viss del tillbaka och färgas så småningom i viss mån av de värdering-
ar, tankar och åsikter som är tongivande inom rörelsen. Att det är den sociala identiteten vil-
ken är i fokus går att identifiera genom att tankar och åsikter som inte passar in inom rörelsens 
givna ramar blir hårt ansatta av andra medlemmar eller för det mesta helt enkelt inte uttalade. 
Enligt Giddens (2003) är det den personliga identiteten som skiljer individen från massan och 
gör denne unik. Vi tolkar det som att det är den personliga identiteten som sår tvivlen hos våra 
respondenter. Trots många år i dessa rörelser finns det vissa tankar och åsikter som inte går att 
tysta inom dem.  
 
Våra respondenters svar visar även att de inte heller till fullo har internaliserat rollen som 
medlem i en nyreligiös rörelse. De krav som medlemskapet medfört gällande ett visst tänkan-
de och handlande (rollförväntningar) har våra respondenter inte helt anammat. Detta kan antas 
ha sin grund i att den personliga identiteten, vilken trots påtryckningar från det sociala sam-
manhang individen rört sig i, behållit en viss integritet. Det intensiva umgänget med andra 
medlemmar i rörelsen har medfört att den sociala identiteten vuxit sig stark och känslan av 
delaktighet och gemenskap har för stunden tystat ifrågasättandet och på så vis upprätthållit det 
rollbeteende som rörelsen förväntar sig.  
 
Ovanstående resonemang betyder inte att de medlemmar som väljer att vara kvar i en nyreli-
giös rörelse har en personlig identitet vilken är identisk med den sociala identiteten i rörelsen. 
Men så länge som en medlem väljer att vara kvar i rörelsen kan man generellt se att det är det-
ta medlemmar väljer att ge uttryck för.  
  
KASAM-begreppet kan förklara respondenternas försök att ignorera den del av den personli-
ga identiteten vilken uppmanar till att ställa sig kritisk till valet av reflexivt projekt och välja 
bort den roll de upplever ett allt starkare motstånd till. Rörelsen erbjuder dessa människor 
både begriplighet, de får veta hur de ska tänka och hur de ska leva på ett tydligt sätt, samt han-
terbarhet då de får verktyg att hantera svårigheter, som exempelvis genom bön. Detta gör att 
de upplever KASAM som stärkt då den snarast är vad Antonovsky (2005) beskriver som oäk-
ta, vilket betyder att KASAM inte har en djupare förankring hos individen. Denne upplever 
sannolikt inte skillnaden och individens KASAM ger en känsla av tillfredsställelse och lugn.  
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När våra respondenter har kommit till den punkt att tvivlet inte går att tysta längre kan de inte 
heller fortsätta att spela den roll som föväntas av dem. De söker sig till andra grupper för att 
ersätta den sociala identitet som de vid avhoppet  går miste om. De måste även söka ny be-
griplighet och hanterbarhet. Denna period blir överväldigande för respondenterna med ett 
starkt ifrågasättande och de måste skapa en ny identitet, vilket Giddens (2003) beskriver som 
ett reflexivt projekt i det senmoderna samhället. Hur smärtsam denna process  blir kan ha att 
göra med hur stor ontologisk trygghet individen har med sig från uppväxten. Sannolikt kan 
även tveksamheten inför avhoppet och det ödesdigra ögonblicket också knytas till individens 
ontologiska trygghet.   
 
Både L och C har uppfattningen att tiden i rörelsen i efterhand har varit meningsfull, medan A  
snarare förmedlar en känsla av att hon har lärt sig saker, men helst skulle ha velat vara utan 
erfarenheten. I relation till KASAM-begreppet (Antonovsky, 2005) skulle det kunna tyda på 
att L och C genom sin personliga bearbetning har fått  en starkare känsla av hanterbarhet och 
begriplighet än de hade innan medlemskapet. De betraktar sig inte som offer för rörelsen och 
de verkar inte heller längre sörja det som hänt dem, i stället ser de det som en erfarenhet vil-
ken de har nytta av. Till skillnad från A som, trots bearbetningsfasen, har funderat mycket 
över varför hon ”drabbades” och under intervjun överför en känsla av att detta fortfarande på-
verkar henne mycket och gör henne upprörd, vilket tyder på en fortfarande svag KASAM en-
ligt Antonovsky (2005). 
 
Våra respondenter har talat om en isolering inom den nyreligiösa rörelsen. Man kan också 
anta att de rollförväntningar som finns på individen från samhället, i vilken den nyreligiösa 
rörelsen existerar, kan leda till en känsla av isolering. Enligt den strukturella rollteorin värde-
ras individen mer eller mindre positivt beroende på i vilken utsträckning dess rollbeteende 
överensstämmer med samhällets rollförväntningar. Detta leder till att då individen går med i 
en nyreligiös rörelse kan dess värde sjunka i samhällets ögon och därmed skulle en slags av 
isolering från samhällets sida börja ta form. Känslan av isolering för individen i den här typen 
av rörelse blir då ännu starkare. Detta kan i förlängningen betyda att det blir svårare att lämna 
en nyreligiös rörelse då individen räds bemötandet från samhället utanför gruppen. 
 
Vid avhoppet är det viktigt att kunna bemöta dessa personer på ett för dem bra sätt. För en 
socialarbetare som ej varit medlem kan det vara svårt att veta hur ett bra sätt är, menar våra 
respondenter. Utifrån vårt material kan vi ta till oss de råd de förmedlar, samtidigt som vår 
uppfattning är att dessa människor behöver bemötas på samma sätt som andra människor i 
kris, det vill säga med respekt, inkännande och empati. 

Diskussion 
 
I vårt moderna samhälle finns en mängd valmöjligheter för individen. Ett av dessa val är valet 
av livsåskådning eller religion. Detta har bl a lett till ett ökat intresse för de så kallade nyreli-
giösa rörelserna och dessa har de senaste årtiondena blivit allt fler. Syftet med denna studie 
var att titta närmare på och därmed öka förståelsen för den process som ett medlemskap i den 
här typen av rörelse kan innebära, detta med fokus på identiteten. Dessutom ville vi ta reda på 
det eventuella behovet av stöd och hjälp som kan finnas i skedet av avhopp. 
 
Resultatet i studien visar på att våra respondenter innan inträdet beskriver sig som sökare och 
att de under sin medlemstid i större eller mindre utsträckning håller tillbaka sin personliga 
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identitet och att det under denna period är den sociala identiteten vilken ställs i fokus. Det 
finns ett tvivel vilket till stor del hålls tillbaka av individen men som med tiden växer sig allt 
starkare och så småningom leder till ett avhopp. I första hand har vi funnit att det finns ett be-
hov av stöd för att stärka den personliga identiteten i skedet av avhopp, och detta gärna i möte 
med andra vilka har hoppat av den här typen av rörelse tidigare. 
 
Att den personliga identiteten behöver stödjas vid ett avhopp bör sättas i relation till den kul-
turella tillhörigheten och identiteten. Det individualistiska synsättet skiljer sig från det kollek-
tiva, i vilket många kulturer vilar, vilket man bör ta hänsyn till i ett möte med en avhoppare. 
De nyreligiösa rörelserna existerar framför allt i det västerländska samhället, med dess indivi-
dualistiska synsätt, och det är i detta sammanhang vi menar att det i första hand är den person-
liga identiteten vilken bör stödjas vid ett avhopp från en nyreligiös rörelse.  
 
Frisk (1998) och även Giddens (1997) diskuterar faktorer som gör att människor idag är mer 
öppna för andra trossystem. Frisk nämner urbaniseringen och att barn och ungdomar i större 
utsträckning hämtar influenser utanför familjen än tidigare. Detta medför att  identiteten kan 
utsättas för granskning i högre grad; hur vill jag leva och hur vill jag vara. Identiteten blir ett 
reflexivt projekt och individen får även fler roller att välja mellan än tidigare. Vi tolkar det 
som att det kan vara denna nyuppkomna valfrihet som ligger bakom våra respondenters sö-
kande, vilket uttrycks i vårt material.  
 
En fråga som har dykt upp under arbetet med studien är om det är ett bra alternativ att gå med 
i en rörelse som främst gynnar den sociala identiteten, där gruppen sätts i centrum och den 
personliga identiteten inte premieras. Hos våra respondenter har det under en stor del av  med-
lemstiden funnits någon form av tvivel som till slut inte har gått att tysta inom dem. Vi tolkar 
det som att det kan finnas en del av den personliga identiteten vilken är mer permanent och 
grundlagd redan i barndomen. Om denna solida del inte är förenlig med rörelsens värderingar 
och rollförväntningar, går den delen av den personliga identiteten till slut inte att tysta och en 
förändring krävs. Om detta resonemang är korrekt skulle det kunna vara så att det bara är de 
som ”innerst inne” sympatiserar med rörelsens värderingar som kan stanna kvar i rörelsen 
med dess givna svar. För dem som känner minsta tvivel blir det inte i längden hållbart att vara 
kvar och identitetssökandet behöver fortsätta utanför rörelsen. Man skulle på detta sätt kunna 
dra slutsatsen att den mer permanenta delen av den personliga identiteten är stark, och att det 
kanske är den identitetsökande individer i första hand ska försöka hitta inom sig själva, och 
låta träda fram, istället för att söka identitet och trygghet i redan förutbestämda trossystem.  
 
Det som talar emot resonemanget om att det endast är de som ”innerst inne” sympatiserar med 
rörelsens värderingar vilka fortsatt kan vara medlemmar i en nyreligiös rörelse, är att indivi-
den efter många år i den här typen av rörelse har så mycket av sin personliga identitet knutet 
till rörelsen. Framför allt om man har bildat familj inom ramen för rörelsen kan det med sä-
kerhet vara svårt att bryta sig loss trots ett starkt tvivel. Detta då resultatet av att individen tar 
sitt tvivel på allvar kan betyda att denne förlorar sin familj. Då kan trots allt valet bli att man 
väljer familjen och även ett fortsatt medlemskap i rörelsen.  
 
I vårt sekulariserade samhälle finns inte längre någon given plats för existentiella frågor. Det-
ta kanske är en utveckling på gott och ont. Men det har lett till att det inte finns något att ta 
avstånd ifrån och det finns inget givet forum där man kan diskutera existentiell problematik. 
Konfirmationsundervisningen som erbjuds alla ungdomar har ingen motsvarighet i form av  
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t ex ett filosofiskt diskussionsforum eller ett  multireligiöst sådant, där det finns utrymme för 
tankar som rör denna problematik och där fokuset är gemensamt men ramarna sätts av indivi-
den själv.   
           
 
Vidare forskning 

Under arbetets gång har nya frågor väckts. I våra litteraturstudier har till exempel det mång-
kulturella perspektivet lyst med sin frånvaro. Vi undrar vad det beror på; tilltalas inte personer 
med invandrarbakgrund av dessa rörelser, finns det invandrare i rörelserna men  forskningen 
har inte ansett att de särskilt behöver belysas, hur skulle personer med invandarbakgrund ha 
besvarat våra frågor?  Det kan vara så att de inte i så stor utsträckning är med i de nya religiö-
sa rörelserna, men att det framöver kommer att se annorlunda ut. En fördjupning i dessa frå-
gor anser vi skulle kunna ge en ökad förståelse för både rörelserna och personer med invand-
rarbakgrund. 
 
I vår studie har vi undersökt hur identitetsutvecklingen ser ut hos människor som har varit 
medlemmar i de nya religiösa rörelserna. Det skulle vara intressant att även göra en kompara-
tiv studie med personer som inte har varit medlemmar i en rörelse; hur skulle de uppfatta sin 
identitetsutveckling, vilka ödesdigra ögonblick har de upplevt och går dessa kriser att jämföra 
med de vilka våra respondenter har gått igenom i och med sitt medlemskap? Det skulle på 
detta vis vara möjligt att åtminstone till en viss del få en uppfattning om hur stor påverkan 
dessa rörelser i realiteten har på en individs identitet och utveckling.    
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Bilaga 1 
 
     Intervjuguide       
 
     Tiden innan inträdet i den nyreligiösa rörelsen 

1. Berätta om hur du levde innan du kom i kontakt med den nyreligiösa rörelse du senare 
gick med i. 

2. Hur kom du i kontakt med rörelsen? 
3. Vad var det som tilltalade dig med rörelsen? 
4. Var det något i detta skede som inte kändes bra i kontakten med rörelsen? 
5. Hur upplevde du den första tiden i rörelsen? 

 
 
     Tiden i den nyreligiösa rörelsen 

1. Vad gjorde du som medlem i rörelsen? 
2. Hur länge var du medlem i rörelsen? 
3. Vad kändes bra respektive dåligt under tiden i rörelsen? 
4. Förändrades du som person under tiden i rörelsen? 
5. Förändrades kontakten med din familj, gamla vänner mm, som inte var med i rörel-

sen? 
6. Hur väcktes tvivlet på rörelsen?/ Varför började du tvivla? 

 
 

 
      Tiden efter utträdet ur den nyreligiösa rörelsen 

1. Hur mådde du vid avhoppet, respektive tiden efteråt? 
2. Vad har du med dig från den här tiden, positiva/ negativa känslor, tankar, erfarenheter 

som du vill berätta om? 
3. Tycker du att du är förändrad om du jämför med tiden innan du gick med i rörelsen? 

 
 
 
       Behov av stöd och hjälp vid utträdet ur den nyreligiösa rörelsen 
       1.    Vilket var ditt behov av stöd och hjälp vid utträdet, respektive tiden efter utträdet, ur 

  rörelsen? 
       2.   Vilket är behovet av stöd och hjälp, enligt dig, när man lämnar en nyreligiös rörelse? 
 
 


