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Abstract 

 

This study aims to examine how former members of religious cults describe their childhood 

within the cults. Specifically, the study examines former cult members’ view on the support 

from the child protective services and the school system given to children who are facing or 

already being subjected to maltreatment. The aim is also to examine how social workers 

describe their work situation with children in these groups. The study is based on semi-

structured interviews with four former cult members and two social workers. The theoretical 

framework is Bronfenbrenner’s ecological systems theory and risk and protective factors 

identified by research. The results of the study show that children in cults may be exposed to 

maltreatment, neglect and abuse. Former cult members identify several difficulties for the 

child protective services’ work with children in cults. Social workers experience various 

complications when investigating cases with children in these groups. The results also show 

that the child protective services’ knowledge of the situation for children in cults is 

insufficient, which earlier research also confirms. Our study implies that there are numerous 

similarities, such as control and restrictions, between religious cults and honour-based 

contexts. 
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Introduktion 

Inledning 
 

”Cult children are powerless. They are total victims – even the parents on whom they should 

be able to depend are controlled by the cult leader, and thus the children´s fate is in his 

hands” (Singer, 2003:245). 

 

Sedan religionsfriheten infördes i Sverige kan vem som helst registrera ett nytt trossamfund 

utan att det religiösa innehållet granskas. De formella inslagen som krävs är stadgar, en 

styrelse och anordnande av gudstjänster (Järvå, 2009). En förutsättning för att nya religiösa 

rörelser ska få verka fritt är att religionsfriheten, yttrandefriheten, informationsfriheten, 

föreningsfriheten och mötesfriheten är garanterade. Mot denna bakgrund tillsattes år 1998 den 

statliga utredningen I God Tro - Samhället och nyandligheten för att undersöka samhälleliga 

och individuella konsekvenser av medlemskap i nyreligiösa rörelser, med särskild betoning på 

barnens situation (SOU 1998:113). Det kan diskuteras huruvida vuxna gör ett fritt informerat 

val när de går med i en gemenskap, medan det är tydligt att barn inte gör det (Järvå, 2009).   

 

I FN:s konvention om barnens rättigheter (Barnkonventionen) finns bestämmelser om barns 

rättigheter. Exempelvis har barn enligt artikel 14 rätt att utöva valfri religion, eller ingen alls. 

Barn har även yttrandefrihet enligt artikel 13 och rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt 

våld, utnyttjande, vanvård eller övergrepp enligt artikel 19. Vid alla åtgärder som rör barn, 

oavsett av vilka organ de vidtas, ska barnets bästa komma i främsta rummet enligt artikel 8 

(UNICEF, 2009). Socialnämnden ska enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 

verka för att barn och unga växer upp under goda och trygga förhållanden. De har det yttersta 

ansvaret för alla barn, vilket innebär att de ska ingripa i de fall barn far illa eller riskerar att 

göra det. Enligt 1 kap. 2 § SoL ska barnets bästa särskilt beaktas vid alla åtgärder som rör 

barn. För att socialtjänsten ska få vetskap om att barn far illa eller riskerar att göra det, finns 

en lagstadgad anmälningsplikt för de yrkesverksamma som möter barn och ungdomar att 

anmäla oro för barn till socialtjänsten. Anmälningsplikten är central för att socialtjänsten ska 

få kännedom om vilka barn som riskerar att fara illa (Leviner & Eneroth, 2012).  
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Det råder brist på forskning gällande barns situation i manipulativa grupper. Forskningsfältet i 

Sverige gällande barn i slutna religiösa rörelser är än mer begränsat. Utredningen I God Tro 

(1998:113) visade att det är svårt att göra en ungefärlig uppskattning av hur många barn det 

rör sig om, samt hur många som får sin skolgång utanför den vanliga skolan. Essén (2008) 

menar att barnperspektivet ofta saknas i den litteratur som finns kring sekteristiska rörelser. 

Barn som växer upp i dessa rörelser har andra behov än vuxna, vilket hittills inte studerats 

nämnvärt. Barn har också begränsade möjligheter jämfört med vuxna att själva bestämma 

över sitt medlemskap i rörelsen, vilket gör dem till en utsatt grupp. Eftersom socialtjänsten 

har det yttersta ansvaret för barn som far illa eller riskerar att fara illa är det viktigt att 

socialarbetare har kunskap om sekteristiska rörelser och hur det är att växa upp i dessa. Då 

inte heller detta studerats tidigare är vår avsikt att undersöka detta fenomen. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur man utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan förstå 

före detta medlemmars beskrivningar av sin uppväxt i sekteristiska rörelser samt deras tankar 

kring socialtjänstens och skolans stöd till barn som far illa. Studien syftar även till att 

undersöka hur socialtjänsten beskriver arbetet med att hjälpa barn som far illa i dessa grupper, 

hur socialtjänsten bör arbeta med sådana ärenden, samt vad som kan förbättras. 

 

 

 Hur beskriver före detta medlemmar i sekteristiska rörelser sin uppväxt? 

 Hur reflekterar före detta medlemmar i sekteristiska rörelser kring socialtjänstens och 

skolans stöd för barn som far illa i sekteristiska rörelser?  

 Hur beskriver socialtjänsten arbetet med att hjälpa barn som far illa under uppväxten i 

sekter? 

 

Avgränsningar 
 

Vi har inte avgränsat oss till en specifik sekt, utan har förhållit oss till de olika sekteristiska 

rörelser som informanterna har erfarenhet av. Däremot studeras endast religiösa sekteristiska 

rörelser. Vi har dock avgränsat oss till att inte undersöka de före detta medlemmarnas 

upplevelser av avhoppet från rörelsen, eftersom att samtliga informanter lämnat rörelsen i 
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vuxen ålder. Vi har därmed inte heller utforskat vilka konsekvenser i vuxenlivet uppväxten i 

den slutna gruppen kan ha resulterat i.  

 

Definition av begrepp 
 

För att beskriva de religiösa rörelser som behandlas i vår studie använder vi begreppen sekter, 

sekteristiska rörelser, nyreligiösa rörelser, slutna religiösa rörelser, slutna grupper och 

manipulativa grupper. Begreppen “grupp” och “rörelse” används synonymt. Vi är medvetna 

om att ordet sekt ofta associeras med negativa föreställningar, och att “nyreligiösa rörelser” är 

en mildare och bredare definition. Vi väljer dock att använda alla dessa begrepp synonymt för 

att variera språket. Vi använder oss av West och Langones (1986) definition av sekter för att 

beskriva de ovan nämnda begreppen. Enligt West och Langone är en sekt en grupp eller 

rörelse som uttrycker en stor hängivenhet eller engagemang till en person, idé eller ett föremål 

och som utövar oetiska manipulativa tekniker av övertygande och kontroll. Det kan 

exempelvis röra sig om isolation från tidigare vänner och familj, förbud mot kritiskt tänkande, 

beroende av gruppen och rädsla för att lämna den. Vi undersöker endast religiösa sekter.  

 

Mind control, manipulation och hjärntvätt är begrepp som definieras utifrån den slutna 

gruppens sätt att kontrollera dess medlemmar. Dessa grupper har som mål att medlemmarna 

ska se den egna läran som den totala sanningen. Medlemmarnas tankar manipuleras för att de 

ska upprätthålla tron på den egna gruppens sanning och att resterande samhälle inte är bra nog 

(Löfgren, 2009). Manipulationen kan dels vara fysisk i den mening att medlemmarna 

påverkas att delta i specifika ritualer, för att sedan få upplevelserna tolkade av ledarna på ett 

sätt som är till fördel för ledarnas intressen. Manipulationen kan också innebära att som 

medlem bli utsatt för psykologisk press som framkallar vissa känslor eller skyldigheter att 

utföra vissa beteenden som ledarna sedan utnyttjar för att öka medlemmarnas beroende till 

rörelsen. Exempelvis använder sig rörelsens ledare av grupptryck och tydliga normer för hur 

medlemmarna ska bete sig, samt framkallandet av känslor som skuld, skam och rädsla för att 

upprätthålla medlemmarnas beroende av rörelsen (Singer, 2003).  

 

Med avhoppare avses före detta medlemmar i en nyreligiös rörelse i den bemärkelse som 

definierats ovan. Begreppen före detta medlemmar och tidigare medlemmar används 

synonymt.  
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Begreppet barn som far illa eller riskerar att fara illa definieras utifrån en 

barnskyddsutredning från 2009 som menar att de barn som i hemmet som utsätts för fysiskt 

eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller 

som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj far illa eller riskerar att göra 

det. Det påpekas att det är svårt att göra uppräkningen heltäckande, och att det är samspelet 

mellan risk- och skyddsfaktorer som är avgörande för huruvida barnet anses fara illa (SOU 

2009:68). 

 

Riskfaktorer definieras som faktorer vilka ökar sannolikheten för att barnet eller den unge 

hindras i sin intellektuella, sociala och/eller emotionella utveckling. Skyddsfaktorer 

definieras som faktorer som ökar barnet eller den unges motståndskraft mot de risker de 

utsätts för. Varken risk- eller skyddsfaktorer är permanenta utan förändras beroende på tid och 

plats. Resiliens definieras som den motståndskraft som barnet eller den unge innehar tack vare 

skyddande faktorer i miljön samt hos denne själv som reducerar eller kompenserar för 

riskfaktorer (Zolkoski & Bullock, 2012). 

 

Med hjälp/stöd menar vi alla former av insatser från organisationer och myndigheter som 

syftat till att förbättra informanternas situation. Här inkluderas inte hjälp/stöd från 

privatpersoner. 

 

Hjälpkällan är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation som erbjuder 

information och stöd till personer som är med i, varit med i eller funderar på att lämna en 

religiöst sluten grupp. De som arbetar i verksamheten har alla personlig erfarenhet av att 

tillhöra en sluten grupp (Hjälpkällan, u.å). 

 

Bakgrund 

Socialnämndens ansvar för och arbete med barn och unga 
 

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att barn och unga växer upp under trygga och 

goda förhållanden, vilket är lagreglerat enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 

Socialnämnden ska även främja att barn och unga får en gynnsam fysisk och social 
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utveckling, samt verka för att barn och unga inte vistas i skadliga miljöer. Vidare ska 

nämnden sörja för att barn och unga som riskerar en skadlig utveckling i hemmet får det 

skydd och stöd som behövs, även om det innebär att barnet inte längre kan bo kvar i det egna 

hemmet.  

 

Leviner och Eneroth (2012) belyser barns utsatthet och att socialtjänstens särskilda ansvar för 

barn och unga därmed skiljer sig från andra samhällsgrupper. Detta särskilda ansvar grundar 

sig dels i att barn och unga i huvudregel inte har egen självbestämmanderätt, utan det är deras 

vårdnadshavare som innehar rätten att bestämma om frågor som rör deras barn. 

Socialtjänstens särskilda ansvar för barn och unga grundar sig även i att om det förekommer 

missförhållanden av sådant slag att omständigheterna anses mycket allvarliga, kan 

socialtjänsten ingripa och tvångsomhänderta barn och unga för att tillförsäkra att barnet eller 

den unge får det skydd och stöd som är behövligt. Samhällets ansvar för barn och unga 

regleras, förutom i svensk lagstiftning, även genom internationella konventioner, som 

exempelvis Barnkonventionen.   

 

För att socialtjänsten ska få vetskap om att barn far illa eller riskerar att göra det finns en 

lagstadgad anmälningsplikt för de myndigheter och yrkesmässigt bedrivna enskilda 

verksamheter som möter barn och ungdomar att anmäla oro för barn till socialtjänsten. 

Anmälningsplikten är central för att socialtjänsten ska få kännedom om vilka barn som kan 

behöva stöd och hjälp (Leviner & Eneroth, 2012).  

 

Socialtjänstens arbete med ärenden som rör barn och unga utgår från BBIC - Barns behov i 

centrum, som är ett forskningsbaserat handläggnings- och dokumentationssystem för 

utredning och uppföljning. BBIC är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan 

Socialstyrelsen, yrkesverksamma och forskare. BBIC har sin utgångspunkt i 

Socialtjänstlagen, Barnkonventionen och det systemteoretiska synsättet och kartlägger barnets 

behov utifrån barns utvecklingsområden, föräldraförmågor och faktorer i familj och miljö 

(Socialstyrelsen, 2015).  
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Statlig utredning om barns situation i slutna religiösa grupper 
 

I den mycket omfattande statliga utredningen från 1998, I God Tro - Samhället och 

nyandligheten (SOU:1998:113), framkommer det att barn som växer upp inom slutna grupper 

kan ha både goda och mindre goda uppväxtbetingelser. Samhällets svårighet är att bedöma 

vilket som är fallet för det enskilda barnet, vilket kan förklaras med att en osäkerhet skapas i 

mötet med den slutna rörelsen. Det är svårt att uppskatta hur många barn som växer upp inom 

dessa rörelser och forskningsfältet inom området är mycket bristfälligt. Barns negativa 

situation inom dessa grupper kan till exempel handla om att de fostras av auktoritära föräldrar 

där lydnad ses som ett viktigt element och att varken kritiskt tänkande eller högre utbildning 

uppmuntras. Barn inom dessa grupper kan även utsättas för olika kroppsliga bestraffningar, 

isoleras från samhället och kan få en demoniserad bild av det omgivande samhället. 

Omvårdnaden av barn inom dessa grupper kan också vara bristfällig.  

 

Sammantaget framkommer det i utredningen (SOU:1998:113) att det saknas kunskap om 

barns uppväxtvillkor inom slutna religiösa rörelser. Utredningen föreslår därför forskning om 

barns situation inom sådana rörelser. Detta bland annat för att identifiera vilka behov dessa 

barn kan ha. Problematiken med att det finns yrkesverksamma som förskolepersonal och 

socialtjänst som möter dessa barn och som saknar kunskap, belyses i denna utredning. För att 

öka kunskapen och medvetenheten om barn med denna typ av bakgrund föreslås därför att det 

ska utarbetas råd och anvisningar till olika personalkategorier inom exempelvis socialtjänst, 

skola och inom sjukvården. Det föreslås även att frågor kring religiösa minoriteter bör 

inkluderas i kursplanen för till exempel socionomutbildningar och lärarutbildningar. 

Kommuner föreslås ägna extra uppmärksamhet åt de fall då rörelser förespråkar övergrepp på 

barn i form av exempelvis barnaga. Det bör även ligga inom socialtjänstens ansvarsområde att 

tillförskaffa kunskaper om dessa rörelser som förespråkar barnaga och liknande som strider 

mot gällande rätt. 

 

Trots denna mycket omfattande utredning från 1998 med specifika förslag på åtgärder för att 

öka kunskapen om barn i slutna rörelser saknas det fortfarande kunskap om dessa barn. År 

2014 hade fortfarande inga av utredningens förslag genomförts (Motion 2014/15:597). 
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Forskningsöversikt 
 

Forskningsfältet för sekter och medlemskap i dessa är relativt begränsat, både nationellt och 

internationellt. De flesta studier rör vuxnas rekryteringsprocess och problematik i samband 

med avhopp (SOU 1998:113). Vi har inte avgränsat oss till studier gällande en specifik 

rörelse, utan har tittat på forskning om sekter generellt. Detta eftersom vi i denna studie 

undersöker flera olika rörelser. De databaser som har använts vid litteratursökning är 

ProQuest Social Sciences, Google Scholar och Libris. En del forskning har tagits del av via 

International Cult Studies Associations hemsida. Sökorden vi använt är “Abuse”, “Child*”, 

“Cult”, “New Religious Movements”, “Sect”, “Social Work”, “Barn”, “Nya religiösa 

rörelser”, “Sekt” och “Socialt arbete”. Dessa sökord har även kombinerats med varandra.  

 

På grund av den bristande omfattningen av forskning på området har vi inte heller gjort någon 

geografisk eller tidsmässig avgränsning. Majoriteten av forskningen som finns och som vi 

tagit del av är från USA, vilket kan ha sin förklaring i att sekteristiska rörelser är relativt 

utbredda där, samt att USA är ett inflytelserikt land vad gäller forskning. En stor del av den 

forskning vi studerat är kvalitativt inriktad, men det finns även kvantitativa studier inom fältet 

som beskriver förekomst och utbredning av exempelvis psykisk ohälsa i sekter. För att få en 

bredd i forskningsöversikten har vi valt att använda både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Vid genomläsning av aktuell forskning framträder två teman; forskning om vuxna 

medlemmar eller före detta sektmedlemmar samt forskning om barn i sekter. Det går att anta 

att vuxnas situation och upplevelser samt konsekvenser av medlemskapet kan likna barnens, 

varför vi anser att detta forskningsområde är relevant för vår studie.  

 

Vuxna 
 

Vad gäller forskning om vuxna sektmedlemmar eller före detta medlemmar rör en del studier 

rekryteringsprocessen samt utträde ur rörelsen. Studier visar att det krävs en viss mottaglighet 

hos individen för att ett inträde i sekten ska möjliggöras. Ingångsprocessen och 

utgångsprocessen liknar varandra, och karaktäriseras av ambivalens och tvivel. Uteslutning 

från rörelser som exempelvis Jehovas vittnen leder till avskärmning och svårigheter på flera 

områden. Bland annat kan familjen helt ta avstånd från avhopparen, och det kan bli svårare att 
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söka arbete eftersom avhopparen ofta arbetar med andra medlemmar, och kontakt med före 

detta medlemmar är förbjudet. Huvudsakliga anledningar till avhopp tycks vara en 

uppfattning av en bristande överensstämmelse mellan läran och hur den utövas och 

upplevelser av vilseledning (Almendros et al., 2009; Liedgren Dobronravoff, 2007). Gällande 

Liedgren Dobronravoffs studie om inträde i och avhopp från Jehovas vittnen, kan det 

ifrågasättas huruvida dessa resultat är giltiga för alla sekteristiska rörelser. Det kan dock antas 

att Jehovas vittnen karaktäriseras av centrala faktorer och fenomen som är gemensamma för 

sekter i allmänhet, vilket möjliggör viss generalisering.  

 

Ett flertal studier rör före detta sektmedlemmars psykiska hälsa och behandlingsbehov. De 

individer som vuxit upp i slutna rörelser upplever ofta trauma, försummelse, misshandel och 

brist på exempelvis beslutsförmåga då identiteten är starkt formad av sektens värderingar. 

Därmed krävs särskild kunskap hos socialarbetare som arbetar med före detta 

sektmedlemmar, och forskarna föreslår ett ökat samarbete mellan forskare och socialarbetare 

för att öka medvetenheten och kunskapen om sekter. Forskare menar att inflytelserika 

sektmiljöer påverkar personligheten och minskar självständigheten, och studier visar att 

avhoppare från sekter är i behov av terapi eller annan behandling (Martin, Langone, Dole & 

Wiltrout, 1992; Matthews & Salazar, 2014). Chambers et al. (1994) har i sin studie undersökt 

vilka aspekter av psykisk misshandel som sker i sekter. Utifrån resultatet har forskarna 

utvecklat en bedömningsmall som ska kunna användas oberoende av vilken sekteristisk 

rörelse som berörs. Bedömningsmallen består av de fyra temana lydnad, utnyttjande, mind 

control och beroende. 

 

Även om majoriteten av forskningen belyser de negativa aspekterna av medlemskap i slutna 

rörelser, finns det även studier som visar på faktorer som tyder på ökat välmående hos 

sektmedlemmar. Namini och Murken (2009) presenterar resultat som stämmer överens med 

tidigare forskning gällande att inträde i en sekt ofta föregås av en personlig kris. Studien visar 

att välmåendet hos individerna sedan ökar, och att medlemskapet medför en positiv 

korrelation mellan välmående och religiöst sammanhang samt en trygg relation till Gud. I och 

med denna positiva syn på sekter som presenteras, bidrar resultaten till en mer komplex bild 

av medlemskap i nyreligiösa rörelser. Denna komplexitet kan tänkas försvåra samhällets stöd 

till dessa grupper.  
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Barn 
 

Forskning om barn i sekter visar på en rad negativa aspekter när det gäller fysisk och psykisk 

hälsa. Goldberg (2006) undersöker hur personlighetsdrag skapas hos individer som vuxit upp i 

sekter och hur dessa personlighetsdrag kan förändras efter att de lämnat sekten. Dessa 

individer har bland annat ofta orimligt höga krav på sig själva, vilket är ett resultat av hur 

sektledaren agerat. De har ofta svårt att klara sig själva, eftersom den auktoritära ledaren har 

fått individen att tro att människan inte klarar sig ensam utan denne. Studien visar även att 

dessa individer saknar copingstrategier för att hantera situationer som kan uppstå i livet, vilket 

förvärras av låg självkänsla och en inlärd rädsla för världen utanför sekten. En studie av Asser 

och Swan (1998) visar på mer drastiska konsekvenser av att som barn växa upp i en sekt. De 

studerar fall där barn dött mellan 1975 och 1995, vilka visar på att barn i sekter har nekats 

livsavgörande vård och istället avlidit. 

 

Några studier har, förutom att kartlägga barns situation i slutna religiösa grupper, även 

undersökt samhällets stöd till barn i dessa rörelser. Livia Bardin genomförde två studier 2005 

och 2009 i USA, där den första studien undersöker hur barns uppväxt i polygama 

mormonsamhällen ser ut när det gäller till exempel sexuella övergrepp och fysisk misshandel. 

Studien utförs genom att tidigare medlemmar från dessa grupper får svara på en strukturerad 

enkät som utformats för syftet. Genom ostrukturerade intervjuer undersöks även hur 

socialarbetare arbetar med att hjälpa dessa barn. Studien visar att patriarkala ledare 

kontrollerar medlemmarnas liv och håller dem utestängda från samhället, som ses som ett hot. 

Barn utsätts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel, och socialarbetare hindras på olika 

sätt att utföra sitt arbete, bland annat på grund av de slutna gruppernas isolering, bristande 

kunskaper om dessa rörelser samt en rädsla för de religiösa rörelsernas politiska inflytande. 

Studien antyder även att resultaten kan överföras på andra slutna rörelser. Studien från 2009 

testar hypotesen huruvida resultatet från den första studien kan överföras på andra slutna 

grupper. Den tidigare studien replikeras, men istället för polygama mormoner studeras 

Familjen (Children of God). Denna studie påvisar överensstämmande resultat, vilket alltså 

bekräftar hypotesen (Bardin, 2005; Bardin, 2009). Genom att Bardin kombinerar enkätstudie 

med kvalitativa intervjuer täcks flera olika aspekter in. Det kan tänkas att avhoppare har 

lättare att svara på frågor om exempelvis sexuella övergrepp och fysisk misshandel i enkäter 

än genom muntlig intervju. Det kan dock tänkas vara klokt att intervjua socialarbetare 
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eftersom dessa troligtvis är vana att delta i liknande sammanhang, och intervjuer ger mer 

utförliga och beskrivande svar. 

 

Sociala utredningar av misshandel och vanskötsel av barn i religiösa sekter är komplexa på 

grund av rådande religionsfrihet och familjens rätt till privatliv. Det är även svårt att få insyn i 

familjens isolerade liv i sekten, vilket medför att socialarbetare kan ha svårt att hjälpa de barn 

som far illa. Socialarbetare behöver därför få kunskap om barns liv i dessa rörelser. Detta 

visar såväl Bardins studier (2005, 2009), som tidigare forskning av Malcarne och Burchard 

(1992). Dessa resultat har stor relevans för vår studie, och hos oss väcktes frågan huruvida 

situationen går att överföra till en svensk kontext. 

 

Forskningen som rör barn i sekter är till stor del internationell. Dock har en svensk studie av 

Nilsson (2010) gjorts, som till skillnad från majoriteten av forskningen om barn i sekter visar 

resultat som tyder på att det inte finns någon anledning att oroa sig för barn som växer upp i 

Hare Krishna- rörelsen. Nilsson genomförde en etnografisk studie där hon genom deltagande 

observationer och ostrukturerade intervjuer undersökte barnens situation på Hare Krishna- 

rörelsens jordbrukskollektiv Almviks gård. Under studiens gång bodde totalt 13 barnfamiljer 

på gården. Resultatet av studien ger inga belägg för att barnen på Almviks gård lider av 

bristfällig omvårdnad. Inga direkta religiösa krav på barnen observerades. I valet mellan att 

låta barnen formas in i ett givet religiöst mönster kontra att avvika från rörelsens normer valde 

föräldrarna i hög grad att tillsammans med barnen avvika från normerna. Föräldrarna satte 

med andra ord barnens behov framför praktiserandet av de religiösa kraven. Dock omfattar 

studien endast ett litet urval av barnfamiljer från Hare Krishna- rörelser boende på en och 

samma gård, vilket medför att vi ställer oss kritiska till huruvida resultatet kan generaliseras 

till andra barn i andra samhällen och rörelser. Att observationer som tyder på att barnen far 

illa uteblir skulle kunna bero på att föräldrarna agerar annorlunda med en utomstående 

forskares närvaro. Detta diskuteras inte av forskaren, vilket vi finner problematiskt. Det kan 

ifrågasättas huruvida resultaten är representativa för barn i slutna rörelser i stort. 

 

I en forskningsöversikt om risk, skydd och resiliens hos barn av Zolkoski och Bullock (2012) 

sammanställs resultat från studier från 1970-talet till idag. Ett antal longitudinella studier från 

1950-talet inkluderas också i översikten. Forskningen rör riskfaktorer hos barn och unga och 

hur dessa riskfaktorer kan hindra en normal intellektuell, social och emotionell utveckling. 

Resultaten inkluderar även begreppet skyddsfaktorer och hur dessa kan bidra till resiliens hos 
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barnen. Faktorer som presenteras som riskfyllda är bland andra fattigdom, våld, försummelse, 

familjekonflikter eller andra former av konflikter och problem inom familjen, kontrollerande 

föräldrar, bristande emotionellt stöd inom familjen och att tillhöra en minoritet. Faktorer som 

kan öka barnens motståndskraft mot risker de utsätts för kan vara exempelvis personliga 

egenskaper som social kompetens och att vara självständig, familjeförhållanden som en trygg 

anknytning till föräldrarna och en stabil och stöttande familj samt tillgång till stöd från lärare, 

skolkuratorer, grannar eller andra personer i samhället. Störst chans för resiliens uppstår om 

barnet har skyddande faktorer på alla de tre nivåerna individ, familj och samhälle. Forskarna 

påtalar att samspelet mellan risk- och skyddsfaktorer är komplext och att vad som kan anses 

vara risk eller skydd förändras beroende på kontext. Skyddsfaktorer kan på olika sätt 

neutralisera, utmana, stabilisera eller försvaga de riskfaktorer som barnet utsätts för och 

därmed skapa resiliens. Dessa forskningsresultat är gällande för barn oavsett kontext, varför 

resultaten kan appliceras även specifikt på barn i slutna grupper.  

 

Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis visar forskning om både vuxna och barn i sekter att den fysiska och 

psykiska hälsan riskerar att påverkas negativt. Gemensamt för båda temana är även att 

forskarna efterlyser ökad kunskap om sekter och dess mekanismer för att ge socialarbetare 

verktyg för att möjliggöra en förändring av situationen (Bardin, 2005; Bardin, 2009; Malcarne 

& Burchard, 1992; Martin, Langone, Dole & Wiltrout, 1992; Matthews & Salazar, 2014). 

Några få studier visar till skillnad från majoriteten av forskningen på fördelarna med 

medlemskap i sekter (Namini & Murken, 2009; Nilsson, 2010). I en forskningsöversikt av 

Zolkoski och Bullock (2012) sammanställs resultat från studier om risk- och skyddsfaktorer 

hos barn och unga och hur dessa kan samverka för att skapa motståndskraft, resiliens, hos 

barnen. En rad risk- och skyddsfaktorer som genom forskningen tagits fram som allmängiltiga 

för barn i olika kontexter presenteras.  

 

Forskningen visar huvudsakligen på att barn i sekter riskerar att fara illa, samt att 

socialarbetare upplever svårigheter med att utreda sådana ärenden, bland annat på grund av 

dessa gruppers isolering från samhället och bristande kunskap om barns situation i sådana 

rörelser. Detta har inte studerats i en svensk kontext. Det har inte heller undersökts hur 

samhällets stöd ser ut för barn som riskerar att fara illa, varken ur socialarbetares eller före 
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detta medlemmars perspektiv. Vi vill därför ta reda på hur före detta medlemmar i slutna 

religiösa rörelser beskriver deras uppväxt utifrån olika aspekter, samt vad de anser att 

socialtjänsten och skolan bör göra för att säkerställa skydd för barn i dessa grupper. För att få 

en bredare bild av hur samhällets stöd ser ut för dessa barn vill vi även ta reda på hur 

socialtjänsten upplever arbetet med barn som misstänks fara illa i slutna grupper samt hur de 

faktiskt arbetar. 

  

Teoretiskt perspektiv 
 

Vi kommer att använda oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori för att 

analysera våra resultat. Bronfenbrenner (1994) menar att mänsklig utveckling måste förstås 

utifrån det ekologiska system i vilket individen befinner sig. De olika delarna i ett system: 

människor, objekt och symboler, interagerar med varandra. Beroende på form, innehåll, kraft 

och riktning interagerar de olika delarna på olika sätt vilket ger olika konsekvenser. Systemet 

där individen ingår är inte begränsad till en direkt närmiljö utan består av flera olika miljöer 

som är anknutna till varandra. Bronfenbrenner (1979) delar in det ekologiska systemet i 

mikro-, meso-, exo-, och makrosystem. Ett mikrosystem utgörs av ett mönster av aktiviteter, 

roller och relationer mellan individer i en given miljö med specifika fysiska och materiella 

beståndsdelar. Ett mesosystem består av relationen mellan två eller fler system i vilka 

individen deltar, exempelvis hemmet, skolan och arbetsplatsen. Ett exosystem utgörs av en 

eller fler system där individen inte aktivt deltar, men där händelser sker som påverkar 

individen. Makrosystemet utgörs av gemensamma fenomen som exempelvis värderingar, 

normer och kultur, som återfinns i alla de underliggande systemen (mikro-, meso- och 

exosystemen). 

 

Bronfenbrenner (1979) introducerar även begreppet ekologisk övergång. Detta sker när en 

individs position förändras på grund av en förändring i individens roll, i omgivningen eller 

både och. Dessa övergångar kan ske på alla fyra nivåer av det ekologiska systemet. När ett 

barn utvecklas expanderas dess mesosystem successivt, och varje gång barnet träder in i en ny 

miljö, det vill säga rör sig från ett system till ett annat, sker en ekologisk övergång. Det kan 

till exempel vara att gå till skolan, att få ett syskon, att flytta eller att hälsa på en vän med en 

annan kulturell bakgrund. Enligt Bronfenbrenner (1977) innebär inträdet i den nya miljön 
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interaktioner med nya människor, en ny roll att axla samt nya förväntningar att förhålla sig 

till. Exempelvis kan föräldrars agerande gentemot barnen i hemmet påverka barnens 

beteenden i skolan. Ekologiska övergångar kan både leda till en positiv utveckling hos 

individen, men även medföra olika negativa aspekter.  

 

Vi kommer att använda Bronfenbrenners ekologiska systemteori för att förstå och förklara 

barns situation i sekter, eftersom en sekt kan ses som ett specifikt system som förhåller sig på 

ett visst sätt gentemot andra system. Exempelvis kan begreppen mikro-, meso-, exo- och 

makronivå användas för att förstå hur slutna religiösa rörelser fungerar och hur de agerar 

gentemot andra system, till exempel att det kan uppstå konflikter mellan skolan och hemmet 

om vad som är tillåtet att göra. Systemteorin tillämpas också för att förstå och förklara hur 

stödet, eller bristen på stöd, som socialtjänsten ger barn som far illa i sekter ser ut i termer av 

slutna system och konflikter mellan olika system. När vi fortsättningsvis använder det 

systemteoretiska perspektivet syftar vi specifikt på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

systemteori.  

 

Forskningsmetod 
 

Kvalitativ forskning syftar till att förklara ett fenomens egenskaper eller karaktär. Vid 

kvalitativa intervjuer är syftet att använda sig av det unika samtal som uppstår i den specifika 

kontexten, det vill säga i mötet mellan intervjuperson och forskare (Widerberg, 2002:15-16). 

Då vi är intresserade av att ta reda på hur avhoppare från sekteristiska rörelser beskriver sin 

uppväxt och huruvida de fått stöd från exempelvis socialtjänsten och skolan, samt hur 

socialsekreterare beskriver hur de arbetar för att hjälpa barn som far illa i dessa grupper, är det 

nödvändigt att använda en metod som ger utförliga svar. Kvalitativa intervjuer är därmed en 

metod som lämpar sig väl för våra frågeställningar. 

 

Urval 
 

Vi har intervjuat två företrädare för socialtjänsten, en verksamhetschef inom individ- och 

familjeenheten, samt en enhetschef inom barnenheten. Vi har även intervjuat fyra tidigare 

medlemmar från nyreligiösa rörelser. Vi har också genomfört en intervju med en pappa till ett 
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barn som är med i en sluten religiös rörelse. Urvalet har varit målinriktat, vilket innebär att vi 

har sökt informanter vars kunskaper, tankar och åsikter är relevanta för vår forskningsfråga. 

Då målgruppen tidigare sektmedlemmar inte är lättillgänglig har vi även använt oss av ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vi har vi dels kommit i kontakt med de tidigare 

sektmedlemmarna via sociala medier och dels genom personliga kontakter.  

 

Då även målgruppen socialtjänst med erfarenhet av barn i slutna grupper är svår att komma i 

kontakt med, dels beroende på att det inte finns många med denna erfarenhet, och dels 

beroende på deras arbetsbelastning, har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval även för 

denna informantkategori. Vår intention var att intervjua socialsekreterare, men trots försök 

kom vi inte i kontakt med någon sådan. Vi var dock i kontakt med forskare och 

psykoterapeuter specialiserade på området, som förmedlade kontaktuppgifter till två 

socialtjänstchefer och till föräldern till ett barn som är med i en sekteristisk rörelse. Eftersom 

socialtjänstcheferna har lång erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare, samt även har det 

övergripande ansvaret för och insyn i socialsekreterarnas arbete såg vi det som en fördel att få 

intervjua cheferna.  

 

På grund av svårigheter att komma i kontakt med både socialtjänst och tidigare medlemmar i 

slutna rörelser har vi inte heller avgränsat oss till ett specifikt geografiskt område, utan rest 

det avstånd som behövts för att kunna träffa informanterna med undantag av den informant 

som befann sig på alltför stort avstånd och då vi därför istället gjorde en telefonintervju.  

 

Datainsamling, bearbetning och analys 
 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer, där vi före intervjuerna har formulerat en 

intervjuguide (se bilaga) med bestämda ämnen som ska beröras. Under respektive intervju har 

frågornas ordning ändrats en del, och nya frågor har tillkommit beroende på informanternas 

berättelser. En intervju med en av socialtjänstcheferna har dock genomförts via telefon på 

grund av alltför höga resekostnader. Intervjun med föräldern till ett barn som är medlem i en 

sluten religiös rörelse genomfördes ostrukturerat. Detta på grund av att denna intervju tillförde 

ett nytt perspektiv som vi ursprungligen inte hade tänkt oss. Därmed var vår intention att vara 

öppna inför vad hans upplevelser av ämnet kunde tillföra vår studie, och att inte styra hans 

berättelse genom semistrukturerade frågor (Bryman, 2011). Denna intervju används som ett 
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komplement till socialtjänstens perspektiv och presenteras med andra ord inte som en egen 

kategori, utan redogörs för i ett av temana under kategorin socialtjänsten. 

 

Intervjuerna har transkriberats utifrån gemensamma principer som vi kommit överens om, 

rörande exempelvis att skratt och hummanden skulle tas med. Direkt efter varje intervju har vi 

skrivit korta minnesanteckningar kring intervjun vad gäller exempelvis stämning, kroppspråk 

och annat som inte framkommer i transkriberingen. För att kontrollera att vi följde våra 

bestämda riktlinjer kring hur vi skulle transkribera, transkriberade vi båda en del av vår första 

intervju och jämförde sedan utskrifterna. För att analysera empirin inledde vi först med 

genomläsningar av intervjuerna där vi strök under allt vi fann var viktigt och intressant. Sedan 

kodade vi genom att skriva nyckelord i marginalerna av viktiga teman som antyds i 

informanternas berättelser. Därefter identifierades centrala huvudteman och underteman. 

Informantkategorierna Tidigare medlemmar i sekteristiska rörelser och Socialtjänsten har 

tematiserats och analyserats var för sig. Detta eftersom att informantkategorierna belyser två 

olika perspektiv. Därefter har vi analyserat informantkategoriernas resultat tillsammans i en 

helhetsanalys med tillhörande slutsatser. Vi har tillämpat en induktiv ansats, där vår data har 

avgjort vilken typ av teori som lämpar sig för analysen (Bryman, 2011). Vi har dock haft det 

systemteoretiska synsättet som ram, men har varit öppna även för vilka andra synsätt och 

perspektiv som skulle kunna vara lämpliga.  

 

Vad gäller informantkategorin Tidigare medlemmar i sekterisktiska rörelser har varje 

huvudtema analyserats under varsin egen delanalys. I informantkategorin Socialtjänsten har 

alla huvudteman i denna del istället analyserats tillsammans under ett gemensamt avsnitt. 

Detta för att vi ser att samtliga teman i denna del har en tydlig koppling till samma analytiska 

begrepp, varför analysen tydliggörs om den skrivs som en helhet av samtliga teman. I båda 

kategorierna har systemteori samt forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer, som hämtats 

från forskningsöversikten av Zolkoski och Bullock (2012), använts som analysverktyg. 

Systemteorin har använts för att förstå de system som informanterna ingår i. Forskningen 

kring risk- och skyddsfaktorer har använts för att identifiera skyddande och riskfyllda faktorer 

i informanternas berättelser.   
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Vi har tagit hänsyn till att våra informanter med tidigare medlemskap i nyreligiösa rörelser 

troligtvis har en stark kritisk inställning till rörelserna (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har 

tänkt på vikten av att använda oss av teorier som är relevanta för syftet. Intervjuguiderna har 

utformats efter frågeställningarna och enligt de rekommendationer som finns för att 

säkerställa att vi mäter det som avses att mätas. Studiens reliabilitet handlar bland annat om 

tillförlitlighet och replikerbarhet. Ett problem med reliabiliteten i kvalitativ forskning rör 

forskarens närvaro. Genom att vi båda närvarat vid intervjuerna, samt att vi kommit överens 

om ett gemensamt förhållningssätt vid transkribering, har vi försökt höja reliabiliteten.  

 

Den externa validiteten för kvalitativa undersökningar handlar om hur väl resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver tre former av generalisering vid kvalitativ forskning: naturalistisk, statistisk 

och analytisk. I denna studie använder vi oss i huvudsak av analytisk generalisering. 

Analytisk generalisering innebär en noga övervägd bedömning av i vilken utsträckning 

resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. Det är 

nödvändigt att noga bedöma olikheter och likheter för att inte göra felaktiga 

antaganden. Eftersom vi antar att det finns ett antal likheter i barns livssituationer i olika 

nyreligiösa rörelser och på olika platser, anser vi att våra resultat till stor del är 

generaliserbara. Det är även sannolikt att studiens resultat när det gäller socialtjänstchefernas 

perspektiv även går att generalisera till andra socialkontor i Sverige. Dock har 

socialtjänstcheferna vi intervjuat haft egen erfarenhet av att arbeta med barn i slutna grupper, 

vilket troligtvis inte alla yrkesverksamma inom socialtjänsten har.   

 

Etiska aspekter och begränsningar 
 

En viktig del av forskararbetet handlar om att ta hänsyn till etiska aspekter. Som intervjuare 

berörs dessa både under insamlingen av empirin och hanteringen av den efteråt, och ställer 

krav på forskaren att visa hänsyn och respekt för informanterna och deras historier. 

Människors rätt att dela med sig av sina berättelser bör ställas mot forskarens rätt att träda in i 

människors privatliv och göra detta offentligt (Fangen & Sellerberg, 2011). Vid våra 
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intervjuer med före detta sektmedlemmar har känslig information behandlats, vilket har 

inneburit att vi har noga övervägt vilken information som kan analyseras och vilken som av 

etiska skäl bör uteslutas i studien. Under intervjuerna med de före detta medlemmarna har vi 

fått förtroendet att ta del av mycket beskrivande och detaljerade berättelser om svåra 

situationer de upplevt under deras uppväxt i rörelsen. Med hänsyn till och med respekt för 

våra informanter har vi valt att inte ta med vissa delar av deras berättelser. Vi har även 

respekterat informanternas berättelser i och med ett respektfullt bemötande under 

intervjuerna, vi har även försökt bortse från eventuella fördomar och vi har varit medvetna om 

att det råder religionsfrihet i Sverige där gränsen mellan vad som ses som en sekt eller inte 

kan uppfattas olika från individ till individ. 

 

Vi har behandlat de fyra etiska principerna gällande information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Informanterna har både via ett skriftligt samtyckesbrev samt 

muntligt i samband med intervjuerna informerats om att deras deltagande är 

frivilligt, hur intervjun kommer att gå till, att all information anonymiseras och att de 

uppgifter som samlas in endast kommer att användas i studien (Bryman, 2011). För att 

garantera informanternas anonymitet har vi gett informanterna fiktiva namn, avrundat deras 

ålder samt valt att inte nämna sådant som till exempel geografiska platser som direkt kan 

kopplas till informanternas identitet. 
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Resultat och analys 

 

Detta kapitel inleds med en presentation av informanterna. Sedan redovisas resultatet uppdelat 

i två delar utifrån informantkategorierna: Tidigare medlemmar i sekteristiska rörelser och 

Socialtjänsten. Tanken är att det systemiska synsättet ligger till grund för denna indelning, där 

ordningsföljden löper från individ till socialtjänst, vilket är en del av det yttersta 

samhällsskyddet. Under den första delen kommer en delanalys följas under respektive 

huvudtema. Under den andra delen kommer vi att analysera samtliga huvudteman 

tillsammans. Avslutningsvis följer en helhetsanalys och slutsatser kopplade till båda 

informantkategorierna. 

 

Följande tabell illustrerar uppdelningen av teman efter våra informantkategorier.  
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- Utanförskap 

-Missförhållanden 
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Stöd och hjälp 
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Samma sätt att 

utreda 

Bristfällig 

kunskap 
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   socialtjänsten  
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Skolans 

anmälningsplikt 

Likheter med hederskulturen  
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Presentation av informanter 
 

De fyra intervjuade avhopparna är mellan 20 och 40 år och har varit medlemmar i Jehovas 

vittnen, Hare Krishna och Livets Ord. Tre av avhopparna är män och en är kvinna. Längden 

på medlemskapet varierar, men gemensamt för alla fyra avhoppare är att de vuxit upp i 

rörelsen. Geografiskt är de uppvuxna och nu bosatta i olika städer runt om i Sverige. Peter, 35 

år och Lina, 25 år är före detta medlemmar i Jehovas vittnen. Lukas, 35 år är före detta 

medlem i Hare Krishna och David, 30 år har varit medlem i Livets ord.  

 

De två socialtjänstcheferna Åsa, 60 år och Maria, 45 år har båda erfarenhet av ärenden som 

rör barn i slutna grupper. Föräldern Charlie, 50 år, har erfarenhet av kontakt med 

socialtjänsten i och med hans barns medlemskap i en sluten rörelse.   

 

Tidigare medlemmar i sekteristiska rörelser 
 

Regler och rutiner i rörelsen 
 

När informanterna berättar om deras uppväxt i respektive rörelse pratar de i termer av regler 

och rutiner. Samtliga beskriver vad man som barn får och inte får göra, samt deras delaktighet 

i de religiösa inslagen i gruppen. Att delta i religiösa möten, ceremonier och predikningar är 

en central del i barnens vardag. Samtliga informanter vittnar om att religionen genomsyrar 

hela deras liv, och den påverkar därför i stort sett allting. Som ett Jehovas vittne firar man inte 

jul eller födelsedagar. Inom Hare Krishna går alla medlemmar upp samma tid varje dag, innan 

solen gått upp, för att be till Gud.  

 

Peter berättar om hur han fick lära sig om vikten att föra religionen vidare genom att knacka 

dörr och predika: 

 

Jag fick testa att vara den som ringde på dörrarna, och min pappa 

och mamma predikade när människor öppnade. Sen fick jag testa att 

ta mina egna dörrar, när jag var väldigt liten, kanske åtta, nio år. 

(Peter) 
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Även Lina berättar om dessa dörrknackningar, att gå i tjänst som hon kallar det. De beskriver 

också att de religiösa mötena upptog ett par timmar i veckan och Lina tycker att skolan och 

fritidsaktiviteter blev lidande. Inom Jehovas vittnen är det föräldrarna som har det 

huvudsakliga ansvaret för att uppfostra sina barn vad gäller religionen, och det finns särskilt 

utformad litteratur för barn. Peter berättar att det är familjefadern som har det andliga ansvaret 

för sin familj. Lukas å andra sidan bodde på ett kollektivt ashram tillsammans med andra barn 

skilt från sina föräldrar, där en utsedd lärare bodde med och tog hand om barnen. David fick 

sin religiösa uppfostran främst från förskolan och skolan, eftersom Livets ord har egna 

skolverksamheter. Här beskriver han en del av de regler som fanns på förskolan: 

 

På dagis så skulle vi klippa ut leksaker ur leksakskatalogerna och så 

satte vi upp dem på onda och goda leksaker, alltså leksaker som vi 

fick leka med och inte leka med. Pokemon var inte okej sa 

barnpassaren, men jag hade ganska många pokemon, jag tycker 

egentligen att pokemon är ofarligt, de kallar dem fickdemoner. 

(David) 

 

Peter beskriver också sådant som barn inte får göra, och berättar om en händelse där han skrev 

artiklar i en föreningstidning, vilket ledde till en konflikt mellan hans intresse och religionens 

regler:  

 

Och där kommer jag ihåg att det blev en konflikt när jag började 

träffa andra personer i det här sammanhanget, jag ville gå på någon 

föreningsträff helt enkelt, men då förklarade mamma att man inte ska 

umgås med folk utanför. Då tog hon fram ‘Vakttornet’ och bibeln för 

att slå det där ur hågen på mig, och i bibeln står det att ´dåligt 

umgänge fördärvar nyttiga vanor’. Så jag tog ändå till mig att jag var 

på fel väg där. (Peter) 

 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna att uppväxten i rörelsen präglats av olika regler 

kring hur man som medlem får bete sig och inte, vilket exempelvis lett till konflikter mellan 

egna intressen och religionens värderingar. Dessa regler har utgjort en stor del i 

informanternas liv eftersom de varit ett viktigt uttryck för religionen.  
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Delanalys 
 

Informanternas beskrivningar av uppväxten i rörelsen med dess regler och rutiner kan 

förklaras utifrån systemteori. Makrosystemet innefattar gemensamma värderingar, normer och 

kulturella föreställningar. Familjen och skolan är mikrosystem och mesosystemet utgörs av 

relationer mellan dessa mikrosystem. Exosystemet innefattar system där individen inte själv 

deltar, men ändå påverkas. Informanternas berättelser om religionen och att den genomsyrar 

hela livet, skulle kunna ses som att systemen på alla nivåer blir påverkade. De religiösa 

värderingarna och föreställningarna på makronivå influerar således individen i dess 

mikrosystem samt relationerna mellan dessa. Eftersom skolan i de flesta av våra informanters 

fall influeras av samhällets värderingar i stort och inte den slutna gruppens värderingar, kan 

det uppstå konflikter däremellan (Bronfenbrenner, 1994).  

 

Ett exempel på en konflikt mellan system kan vara den krock som uppstod mellan två 

mikrosystem när Peter ville gå på en föreningsträff och hans mamma förklarade att man inte 

ska umgås med folk utanför gruppen. I detta fall krockade familjens system med föreningens 

system, som också representerar samhällets värderingar och normer, och som innebär att man 

i en förening av sådant slag träffar varandra. Peter accepterade dock mammans predikan om 

hur deras regler såg ut och han avstod därmed att vara delaktig i föreningen på det sätt som 

kanske förväntades av honom som skribent för tidningen. Enligt forskningen kring risk- och 

skyddsfaktorer (Zolkoski & Bullock, 2012) är kontrollerande föräldrar en riskfaktor. Peters 

mamma kan ses som kontrollerande i den mening att hon inte tillät honom delta i 

föreningsträffar med människor som inte tillhörde Jehovas vittnen, vilket kan ses som en 

riskfaktor för Peters utveckling. Å andra sidan bör föräldrar vara bestämda och konsekventa 

men det ska inte gå till någon överdrift och istället bli kontrollerande. Religionstillhörigheten 

med dess gemenskap kan ses som en skyddsfaktor för barn som växer upp i dessa slutna 

grupper. Dörrknackningarna som både Lina och Peter berättar om kan ses som aktiviteter som 

engagerar och stimulerar barnen, vilket även benämns som skyddande faktorer. Dock kan det 

utgöra en risk för barn att vara en del av en minoritet, vilket barn inom dessa grupper kan 

anses vara. Att tillhöra en minoritet behöver i sig inte utgöra en risk, men i kombination med 

fler risk- än skyddsfaktorer och beroende på olika omständigheter kan det vara en risk att 

tillhöra en minoritetsgrupp.  
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De regler som informanterna beskriver kan ses som specifika för just de rörelser de ingick i. 

Rörelsernas regler och rutiner skiljer sig ofta från det omgivande samhällets. Davids berättelse 

om pokemon som fickdemoner illustrerar detta, vilket han också som vuxen idag påpekar när 

han säger att han egentligen tycker att leksakerna är ofarliga, precis som majoriteten i 

samhället tycker. Dessa bestämmelser som är unika för varje rörelse kan ses som utmärkande 

för den enskilda rörelsen, vilket innebär att de även kan anses vara egna system. Dessa system 

skiljer sig med andra ord på flera sätt från andra system. På grund av slutenheten och ett eget 

norm- och regelverk kan religionen som ett system sägas utgöra ett helt ekologiskt system 

skilt från det omgivande samhället där alla olika nivåer, med allt ifrån skolor och religiösa 

aktiviteter på mikronivå till värderingar och riktlinjer på exonivå, ingår. Med hänsyn till detta 

kan det tänkas att de ekologiska övergångarna från dessa religiösa system till andra system 

kan ge upphov till svårigheter för medlemmarna, eftersom att övergången blir så stor.  

 

Negativa aspekter av uppväxten 
 

Krav och press 

 

Lina och David beskriver att de upplevt krav att prestera på olika sätt, vilket skiljer sig från 

Lukas och Peters berättelser, där de inte ger specifika exempel på upplevelser av krav och 

press. Lina pratar om att det var mycket press på att hon skulle börja studera med någon äldre 

medlem, som skulle lära henne bibelns budskap. Att träffa killar var uteslutet. Hon berättar att 

hon döpte sig när hon var femton, vilket hon tycker är för tidigt att göra. Dopet innebär högre 

krav på medlemmen att komma närmare och tjäna Gud, vilket också innebär att medlemmen 

kan bli utesluten om hon eller han väljer att lämna sin tro. Det handlar om en total uteslutning 

där ingen kontakt med varken familj eller vänner tillåts.  

 

Om dopet berättar Lina: 

 

Jag gjorde det av helt egen vilja, det var mitt egna val. Men samtidigt 

så är det också såhär att man vet att alla blir glada, eftersom jag bara 

var femton och då visar att jag har förstått det här tidigt. Det finns så 

mycket saker man gör ibland som man tror att man gör för att man 
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vill, men egentligen är det för att man vet att andra tycker att det är 

bra. (Lina) 

 

David upplever att krav och framgångsfokus är ett vanligt inslag under uppväxten inom Livets 

Ord. 

 

Livets Ord har mer fokus på framgång och liknande än de flesta 

kyrkor har. Livets Ord skiljer sig på det sättet från andra kristna 

sammanhang. Det är väldigt mycket fokus på att prestera och att vara 

framgångsrik, och det är sådana bitar som kan få en att känna sig 

mindervärdig. (David) 

 

Han beskriver också att han ofta haft svårt att hantera de höga krav som ställts på honom, och 

han säger att det är fler unga som upplever detta. Att vara nedstämd, känslig eller grubblande 

är något som anses vara ett tecken på en svagare tro, vilket är något han fortfarande funderar 

över. 

 

Utanförskap 

 

Gemensamt för alla informanter är att de beskriver att de upplevt olika former av utanförskap. 

De gör också jämförelser mellan den egna rörelsen och samhället, där samhället utanför 

beskrivs som “den andra världen”, “den vanliga världen” eller “världen utanför”. 

Nedanstående citat beskriver Lukas upplevelse av detta. 

 

Jag visste ju ingenting om det här, vad som händer utanför. Total 

alien. Fattade ingenting. De dagar vi åkte in för att sjunga på gatorna 

var första upplevelsen, att jag ´vad är det här liksom´, men det fick 

man inte ifrågasätta. (Lukas) 

 

Lukas berättar också om hur utflykterna in till staden gjorde honom nyfiken på världen 

utanför Hare Krishna, och han försökte ofta få en skymt av en tidningsartikel eller liknande, 

trots att han visste att han inte fick. 
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Inom Jehovas vittnen umgås man inte med människor utanför gruppen. De kallas för 

“världsliga”, och umgänge med dem kan leda till negativ påverkan. Detta var något som 

speciellt Lina vid flertalet tillfällen under intervjun påtalade som negativt då hon inte tilläts 

umgås med sina klasskamrater. Eftersom Jehovas vittnen inte heller firar födelsedagar får inte 

barnen delta i födelsedagsfiranden. Även Peter påtalade hur han fick skapa egna strategier för 

att hantera jobbiga situationer i skolan som uppstod till följd av de religiösa rutinerna. 

 

Det är svårt att tänka sig hur ofta någon fyller år i en klass på trettio 

elever och man ska hurra för alla, och varje gång så skiljer ett 

Jehovas vittne ut sig. Om alla barnen skulle resa sig upp och sjunga 

för den som fyllde år så satt jag kvar. Jag och födelsedagsbarnet satt 

kvar och det var ju väldigt pinsamt. Ibland gick jag ut från 

klassrummet istället, för jag ville inte ha den situationen. (Peter) 

 

Men det här när man är barn. Det är så annorlunda. Det är 

jätteannorlunda. Det är som med min son, jag tänker att om inte han 

skulle få gå på kalas, vad utanför han skulle bli. (Lina) 

 

Det är påtagligt i alla informanters berättelser att de upplever att medlemskapet i rörelsen i 

flera sammanhang gjorde det svårt för dem att delta i aktiviteter på samma sätt som andra i 

samhället. Vissa av informanterna verkar ha upplevt detta som ett problem, medan några 

beskriver att de som barn accepterade religionens regler eftersom de inte hade något annat att 

jämföra med. 

 

Missförhållanden 

 

Alla informanter berättar om olika typer av missförhållanden som förekommit under deras 

uppväxt. De förmedlar olika historier från barndomen och ungdomsåren som på olika sätt mer 

eller mindre påverkat deras mående negativt. Det kan handla om mobbing i skolan, olika 

begränsningar i vardagslivet, avsaknad av materiella bekvämligheter, isolering, manipulation, 

demonutdrivning, fysiskt våld och sexuella övergrepp. Följande citat från var och en 

illustrerar några av dessa situationer. 
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När jag gick första året på gymnasiet blev jag tvingad att bo hos min 

syster. Hennes man kollade exakt hur bussen från skolan gick och hur 

lång tid det tog att åka hem. Det där var hemskt. Det var riktigt dåligt. 

(...) Det var för att jag umgicks med mina klasskompisar, jag umgicks 

med fel folk för mycket och så började jag komma ifrån religionen så 

då fick jag flytta till min syster. (Lina) 

 

Det var väl bättre och sämre i perioder. I tredje klass var det några 

tuffa killar i klassen som tänkte att de skulle öva karate på mig, de 

hade sett filmer och tyckte att det var häftigt med kung fu. (Peter) 

 

Men demonutdrivning kan ju handla om att någon förälder är rädd 

och tycker att sina barn är upproriska eller liknande, och det kan bero 

på demoner. Jag har inte själv varit med om det, men det kommer en 

pastor dit och ska be för honom eller henne och driva ut demonen 

genom exorcism eller liknande. (David) 

 

Det var allt möjligt, det kunde vara sexuellt, det kunde vara… de 

använde pojkar på olika sätt liksom. Jag visste ju inget annat heller. 

Det kändes ju väldigt fel. Allt som man fick vara med om med de här 

så kallade gurus kändes ju väldigt konstigt. Man har ju, alla 

människor har ju någon form av sjätte sinne som säger att nej men det 

här känns inte okej. Det sinnet på mig lös rött hela tiden. (Lukas) 

 

Lukas berättar att han gjorde upp en plan för sig själv som handlade om att han skulle lämna 

rörelsen så fort han fyllde arton år. Samtliga informanter har även berättelser om 

missförhållanden som skett i deras bekantskapskrets.  

 

Jag kommer ihåg fall där jag i efterhand hört att det förekommit 

misshandel och då inser jag att i de fallen har ju föräldrarna 

rationaliserat sitt beteende utifrån sin religiösa tro. Barn ska lyda 

sina föräldrar står det i bibeln, och om de inte är aktiva och räcker 

upp handen och kan svara bra på mötena, så får de stryk när de 

kommer hem. (Peter) 
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Tre av informanterna upplever dock att de haft en bra uppväxt där de känt sig trygga i 

familjen med bra relationer till föräldrarna. Lina säger att hon inte har upplevt några 

missförhållanden kopplat till hemmet. Även Peter uttrycker att han inte har upplevt någon 

utsatthet i hemmet, men poängterar att mobbing är en form av missförhållande. Det är svårt 

för honom att svara på huruvida mobbingen berodde på hans religiösa tro, men han säger att 

hans tro gjorde honom väldigt annorlunda, och att när man är annorlunda kan man bli utsatt 

på olika sätt. Han menar dock att han inte känt sig så utsatt och klarat sig bra ändå eftersom 

han är en utåtriktad och självständig person som tar för sig. Lukas har till skillnad från de 

andra informanterna inte något positivt att säga om sin uppväxt i Hare Krishna. 

 

Delanalys  
 

Som belystes i föregående delanalys kan slutna religiösa rörelser ses som slutna system skilda 

från det omgivande samhället vilket innebär en rad svårigheter för de individer som befinner 

sig i dessa system. Informanternas sätt att prata om samhället utanför som “den andra 

världen”, “den vanliga världen” och “världen utanför” illustrerar att deras värld, det vill säga 

system, är så olikt samhället i övrigt. Att som ett Jehovas vittne inte fira födelsedagar till 

skillnad från andra familjer ställer skolbarnen inför en annorlunda situation, där de inte får 

delta i firandet. När Peter satt kvar när de andra barnen reste sig för att sjunga för 

födelsedagsbarnet uppstod det en konflikt mellan systemen på mesonivå. Denna konflikt 

skulle kunna förklaras med att respektive mikrosystem ingår i olika makrosystem, vilket 

betyder att dessa system har olika övergripande värderingar och normer (Bronfenbrenner, 

1979). Peter upplevde det pinsamt att sitta kvar med födelsedagsbarnet när de andra sjöng och 

gick istället ut från klassrummet, vilket kan ses som att han hanterade den ekologiska 

övergången mellan mikrosystemen. Med andra ord hittade han ett sätt att anpassa sig till 

skolmiljön.  

 

Lina beskriver dopet som en avgörande händelse som påverkade henne mycket. Efter dopet 

tilläts hon inte umgås med sina klasskamrater, vilket ledde till ett utanförskap. Den ekologiska 

övergången mellan skolan och hemmet hade i det här fallet en negativ påverkan på Lina. 

Denna övergång var svår för henne att hantera i och med att hon inte fick träffa sina 

klasskamrater på fritiden. Lina tycker inte att man som femtonåring ska få döpa sig, eftersom 

det innebär en sådan stor förändring. En händelse som denna skulle kunna innebära en risk för 
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individens fortsatta utveckling. Andra familjer skulle kanske inte godkänna ett sådant 

avgörande beslut för en minderåring, som dopet är för Jehovas vittnen. Föräldrars ansvar är 

att skydda barnen från skadliga situationer. Om barnet inte skyddas, utsätter föräldrarna dem 

för risker som kan ge konsekvenser. När Lina tvingades flytta till sin syster eftersom att hon 

mot familjens vilja umgicks med sina klasskamrater kontrollerades hon av systerns man. Att 

utsättas för kontroll av närstående vuxna är enligt Zolkoski och Bullock (2012) en riskfaktor.  

 

Lukas upplevde utanförskap när han tillsammans med andra medlemmar i Hare Krishna åkte 

in till staden för att sjunga och dansa inför människor. Även här går det att konstatera att 

övergången mellan mikrosystemen var problematisk. Han beskriver det som att han var en 

alien som inte förstod någonting. David å andra sidan beskriver inte dessa övergångar 

eftersom att han både gick på förskola och skola inom Livets ord. Visserligen var Lukas också 

relativt skyddad från samhället i och med att även han gick i Hare Krishnas egna skola, men 

kanske blev övergången mellan hemmet och samhället utanför mer påtaglig för Lukas 

eftersom att han levde mer avskilt.  

 

Informanternas upplevelser av olika missförhållanden, som exempevis våld, sexuella 

övergrepp, demonutdrivning, isolering och andra former av försummelser är enligt Zolkoski 

och Bullock (2012) riskfaktorer som kan resultera i negativa konsekvenser för individerna. 

Demonutdrivningen som David beskriver är en del av religionsutövningen, vilket gör att detta 

är accepterat inom gruppens system men kan av samhället ses som en form av övergrepp. 

Även andra typer av våldsutövning som exempelvis Lukas berättar om, rättfärdigas genom 

religionen. Dock är varken risk- eller skyddsfaktorer permanenta, utan förändras beroende på 

kontext. Samspelet mellan de olika faktorerna är komplicerat och komplext. Att exempelvis 

vara utsatt för missförhållanden behöver inte nödvändigtvis utgöra en stor risk om skyddande 

faktorer är närvarande. Störst sannolikhet för motståndskraft, resiliens, föreligger hos 

individer om skyddsfaktorer finns på alla nivåer, det vill säga fördelaktiga personliga 

egenskaper hos individen själv, trygga relationer inom familjen samt stöd från samhället.  

 

Tre av informanterna uppger att de har haft en bra uppväxt, att de känt sig trygga i familjen 

och har haft bra relationer med sina föräldrar. Dessa komponenter kan ses som skyddande 

faktorer som kan ha främjat deras resiliens i den mån att de skyddande faktorerna 

kompenserade för de riskfaktorer som fanns i olika situationer. Peter beskriver sig själv som 

att han redan som liten var en självständig människa som också var socialt kompetent, vilket 
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kan vara en förklaring till att han hanterade mobbingen och det fysiska våldet i skolan så pass 

bra. Lukas hade en tuff uppväxt där han kontinuerligt blev utsatt för våld och sexuella 

övergrepp sedan tidig ålder. Han bestämde att han skulle lämna rörelsen så fort han blev 

myndig, vilket han också gjorde. Detta kan ses som en skyddsfaktor och blev Lukas sätt att 

uthärda de övergrepp han utsattes för, vilket kan tyda på en hög resiliens (Zolkoski & 

Bullock, 2012). De flertal riskfaktorer, som exempelvis de sexuella övergrepp och det fysiska 

våld Lukas utsattes för, kan vi se som allvarliga risker för hans utveckling. Övergrepp av 

dessa slag utgör med andra ord en allvarlig risk för barns hälsa och utveckling och kräver 

enligt vår tolkning starka skyddsfaktorer för att inte utgöra ett hinder för barns utveckling.  

 

Positiva aspekter av uppväxten 
 

Goda värderingar och nyttiga färdigheter 

 

När informanterna pratar om vad de minns som positivt från uppväxten framkommer det att 

flera anser sig ha tillägnat sig kunskaper och utvecklat en del praktiska färdigheter tack vare 

medlemskapet i rörelsen. Lina tycker att hon har fått lära sig att reflektera över livet, samt att 

hon har fått med sig bra principer och värderingar. Hon berättar också att: 

 

Jag fick en jättebra allmänbildning. Det här med religioner, jag fick 

lära mig andra religioner också. Man får lära sig att använda hjärnan 

måste jag säga. (Lina) 

 

Peter beskriver att han var väldigt stolt över att han tillhörde en familj som hittat “sanningen”, 

som Jehovas vittnen benämner sin lära. Han menar att tron på att som utvald få leva i 

paradiset ingav en stor framtidstro. Med entusiasm berättar han även om hur han genom 

medlemskapet fick värdefulla kunskaper i retorik, vilket han senare har haft användning av. 

 

Det här med att tala inför folk får man ju undervisning i inom Jehovas 

vittnen. Från det att jag var nio år gammal höll jag korta tal för hela 

församlingen, sjuttio personer. Jag gick upp där på podiet, och så 

hade jag förberett små anföranden över bibliska ämnen. Det har ju 

gjort att jag har lärt mig både att utforma dispositioner för tal och att 
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hålla anföranden. Det har jag i vuxen ålder haft stor nytta av i mitt 

yrkesliv. (Peter) 

 

Lukas berättar att under sin tid i Indien fått lära sig att ta hand om elefanter, vilket han ser 

som en unik erfarenhet.  

 

Gemenskap 

 

Informanterna beskriver en stark social gemenskap som genomsyrar livet i rörelserna. David 

påpekar att många av medlemmarna i Livets Ord är godhjärtade och hjälpsamma människor. 

Han säger att det är en trygghet att känna så många människor i församlingen, där nästan alla 

vet vem han är. Peter berättar engagerat om hur han hade hundratals bekanta och ett dussintal 

personer som han skulle kalla vänner.  

 

Lukas funderar kring hur det skulle kunna vara att växa upp i Hare Krishna idag, och berättar 

att utifrån vad han vet ser förutsättningarna annorlunda ut idag. Folk inom rörelsen bygger nu 

egna hus som är isolerade och de har moderna bekvämligheter som TV. Det ser ut som ett 

vanligt villakvarter, undantaget att det är “en viss religion som klingar på kvällarna”. 

 

Delanalys 
 

Informanterna har tillägnat sig färdigheter tack vare medlemsskapet i rörelsen, vilka de haft 

användning av även i andra sammanhang. Detta kan ses som att de kunskaper som de 

förvärvat i mikrosystemet de tillhörde i och med medlemskapet överförs även till andra 

mikrosystem utanför den kontexten. Exempelvis kunde Peter och Lina använda sig av dessa 

nyttiga kunskaper i skolan, och senare i vuxenlivet. Systemen påverkas med andra ord av 

varandra på grund av de interaktioner som sker inom systemen. Informanterna beskriver även 

en stark sammanhållning inom gruppen, där medlemmarna har en nära kontakt med och 

stöttar varandra vid behov. I och med denna starka sammanhållning kan dessa system, med 

dess innehållande komponenter som till exempel medlemmarna och deras trosutövning, ses 

som kraftfulla och mer slutna än andra mikrosystem (Bronfenbrenner, 1979). 
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Vad gäller risk- och skyddsfaktorer går det i denna delanalys att identifiera ett antal 

skyddsfaktorer, och då exempelvis deras upplevelse av meningsfullhet och framtidstro. 

Centrala komponenter hos motståndskraftiga barn är att ha självförtroende och en tro på att 

saker och ting löser sig. Som tidigare nämnt är även en stimulerande miljö som Lina 

beskriver, samt Peters aktiva engagemang när han predikade inför en folkmassa, faktorer av 

sådan art. Peters predikande kan ses som en lagom utmaning, vilket stärkte hans 

självförtroende istället för att utgöra en risk (Zolkoski & Bullock, 2012).  

 

Stöd och hjälp 
 

Myndigheternas svårigheter och hinder 

 

När vi pratar om hur samhället kan hjälpa barn som far illa i slutna grupper beskriver samtliga 

informanter olika svårigheter. Lukas har svårt att svara på vad socialtjänsten skulle kunna 

göra för dessa barn eftersom gruppen lever så isolerat. Han kan inte tänka sig situationen över 

huvud taget. Även Lina anser att socialtjänsten står inför svårigheter på grund av dessa 

gruppers slutna system. 

 

“Nej, du kan bli en Hare Krishna, då kan du säkert komma in. Men 

ska du komma in och bara ´hej jag är från socialen´, det lyser rött 

överallt.” (Lukas) 

 

Att komma in på skalet, det tror jag är jättesvårt. (Lina) 

 

Peter reflekterar kring socialtjänstens uppgift, och identifierar svårigheter att nå barn i dessa 

grupper.  

 

Socialtjänsten är ju inriktad på missförhållanden och det är inget 

missförhållande att tillhöra en religiös familj. Vi har ju religionsfrihet 

och det är jätteviktigt, det är en grund för det demokratiska och det 

pluralistiska samhälle som är motsatsen till vad de här grupperna står 

för, och som gör att vi accepterar sånt. (Peter)  
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Att göra en polisanmälan vid exempelvis våldsbrott och sexuella övergrepp beskrivs av 

informanterna som uteslutet. Inom Jehovas vittnen är det äldstebröderna i församlingen som 

har ansvaret att hantera sådana situationer. Våldsbrott och sexuella övergrepp är alltså sådant 

som hanteras internt inom gruppen. Lina berättar att man som Jehovas vittne inte litar på de 

världsliga, det vill säga samhället utanför gruppen, och att polisanmälan därför inte görs utan 

istället sköts av äldstebröderna. Peter beskriver att man också ser sig som opposition till 

samhället, att man som ett Jehovas vittne är Guds grupp mot djävulens värld. Att då be 

djävulens värld att rätta till missförhållanden i Guds grupp uttrycker han som helt absurt. När 

vi pratar om polisanmälningar och huruvida de görs säger Lukas: 

 

Det hjälper ingenting, det hjälper ingenting. (Lukas) 

 

Peter förklarar att Jehovas vittnen har en stark föreställning om att domedagen är stundande, 

vilket innebär att slutet är nära och att det snart kommer att bryta ut förföljelse av Jehovas 

vittnen. Man är övertygad om att myndigheterna kommer att förbjuda Jehovas vittnen och 

arrestera alla som är Jehovas vittnen. Rörelsen räknar också med att samhället kommer att 

försöka ta barnen ifrån dem. Peter tror att föräldrar förbereder sina barn på att stå upp för sin 

tro om de skulle bli tagna från familjen.  

 

Man kan ha en extra misstänksamhet mot myndighetspersoner. Därför 

att ni har ju inte rätt värderingar. Ni har inte rätt, alltså er avsikt är 

ju inte att tillämpa bibelns regler, att hjälpa familjen att tillämpa 

bibelns regler. Ni står ju verkligen för djävulens perspektiv. Ni förstår 

inte hur saker och ting ska vara, vad som är, ni vet inte vad som är 

rätt och fel. Hur kan man få hjälp att lösa ett problem i sin familj från 

någon som inte vet vad som är rätt och fel? Ni är ju omoraliska, ni 

följer inte bibelns moralregler. (Peter) 

 

Ovanstående citat illustrerar synen på myndighetspersoner. Inom Jehovas vittnen finns en 

extra misstänksamhet mot myndigheter. 
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Viktigt för socialtjänsten att tänka på 

 

På frågan om vad som kan vara bra för socialtjänsten att tänka på när det gäller barn som 

växer upp i religiösa slutna grupper svarar tre av informanterna att socialtjänsten bör lägga 

vikt vid att se dessa familjer som vilken familj som helst. De påpekar att det är viktigt att inte 

generalisera, och att många familjer är välfungerande. Lukas har ingenting att säga om ämnet 

eftersom han inte tror att det är möjligt för socialtjänsten att hjälpa.  

 

Erfarenheterna är så mångskiftande, alla familjer är ju unika. (Peter) 

 

Alltså man ska ju inte ha den där bilden att bara för att de är Jehovas 

vittnen, att alla har det på samma sätt och att det är hemskt. Det finns 

väldigt ordentliga familjer också om man ser på vilka familjer som 

finns. (Lina) 

 

David reflekterar kring socialtjänstens dilemma angående hur de ska kunna hjälpa dessa barn 

utan att försöka kontrollera och normalisera: 

 

Det som är svårt med att hjälpa barn och ungdomar, ja men det är ju 

att för det är så annorlunda. Vad ska man göra, om man försöker 

göra barnen normala då kan det bli att man gör våld på dem också. 

Samtidigt kan det vara en väldigt osund miljö som kan göra att de blir 

deprimerade. Vad man ska göra tycker jag är jättesvårt. (David)  

 

Generellt anses kunskapsinhämtning vara viktigt för att möjliggöra relevant hjälp och stöd. 

Lina påtalar vikten av att barnet får möjlighet att göra sina egna val i livet, och att barnet inte 

blir för isolerat från samhället och till exempel missköter skolan. Peter anser att Hjälpkällan är 

en bra kontakt för socialtjänsten att använda sig av när det gäller att få kunskap om olika 

slutna grupper.  

 

Både Lina och Peter drar paralleller mellan slutna religiösa grupper och hederskulturen. Lina 

har reflekterat mycket kring detta: 
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Jag har tänkt väldigt mycket på det här, att man tror att det är 

tjejerna med sjal som är så hårt hållna, men det behöver inte vara det, 

det kan vara någon som ser helt vanlig ut. (Lina) 

 

Informanterna menar att socialtjänsten kan dra nytta av likheterna mellan grupperna och på så 

sätt förstå hur de slutna rörelserna fungerar och hur barnen påverkas. Därmed kanske 

socialtjänstens arbete med barn i dessa grupper underlättas och de kan ingripa vid behov. 

Sammantaget ser dock informanterna stora svårigheter för socialtjänsten att få insyn i barns 

förhållanden i sekteristiska grupper. 

 

Andra viktiga aktörer 

 

Informanterna är överens om att skolan är en mycket viktig aktör när det gäller att identifiera 

barn inom dessa grupper som inte mår så bra. De nämner främst lärare som viktiga personer, 

då de har en nära och kontinuerlig relation med barnen. Peter berättar om en händelse där en 

familj inom Jehovas vittnen fått problem med de sociala myndigheterna på grund av att 

föräldrarna under ett utvecklingssamtal med en lärare avslöjat att de använde våld inom 

familjen. Informanterna anser även att skolsköterskor och skolkuratorer kan vara en första 

viktig kontakt för barnen. Peter framhåller att personer med egen erfarenhet av att växa upp i 

slutna grupper kan vara en hjälp för barn som far illa i sådana här grupper.  

 

Lina berättar om en situation där hon behövde hjälp av en lärare med en skoluppgift och 

berättade för läraren att hon inte längre bodde hemma, utan att hon istället bodde hos sin 

syster. Läraren visste att Lina var ett Jehovas vittne och hon märkte att läraren i denna 

situation började undra hur hon mådde. Hon önskar att läraren hade uppmärksammat det 

tydligare och att det hade blivit en anmälan hos socialtjänsten eller liknande. Hon berättar 

även om en annan viktig aktör som hon kom i kontakt med under sin uppväxt. 

 

När jag var sexton-sjutton så hade jag gjort något som inte var tillåtet 

och då ska man ju egentligen bekänna det inför äldstebröderna men 

det kändes helt fel. Jag kommer ihåg att jag gick till en kurator på 

ungdomsmottagningen i hemlighet och hon sa att det här är som ett 

övergrepp. Jag behövde prata, det kändes bra, jag behövde någon 
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som inte sa det till någon annan. Man behöver på något sätt en vuxen 

man kan prata med. (Lina)  

 

Här blev kuratorn en betydelsefull vuxen som Lina kunde vända sig till med sina funderingar.  

 

 

Delanalys 
 

Informanterna beskriver grupperna som slutna i den meningen att det mesta hanteras inom 

den egna gruppen. Våld, övergrepp och andra missförhållanden polisanmäls inte, utan sådant 

sköts av gruppens egna ledning. Detta på grund av en misstänksamhet mot myndigheter i 

samhället. Det kan ses som att den slutna rörelsen utgör ett eget system skilt från samhället 

där samtliga nivåer ingår. I det omgivande samhället består exosystemet av bland annat 

socialtjänst och polis, medan de slutna grupperna har egna exosystem där exempelvis 

polisärenden hanteras av de egna medlemmarna. Inom Jehovas vittnen är det äldstebröderna 

som kontrollerar medlemmarna och beslutar om eventuella konsekvenser vid till exempel 

våldsbrott. De slutna systemen litar med andra ord inte på samhällets system, vilket gör att de 

skapar sitt eget förhållningssätt inom systemet. Eftersom de slutna religiösa rörelserna ändå 

befinner sig inom samhällets system ska medlemmarna följa samma lagar och regler som alla 

andra människor som befinner sig inom systemet. När de slutna grupperna då väljer att sköta 

lagar och regler själva isolerar de sig från samhällets insyn. Detta blir problematiskt eftersom 

barn kan fara illa inom dessa grupper, precis som i vilken familj som helst, och socialtjänsten 

då har begränsade möjligheter att få vetskap om och hjälpa dessa barn.  

 

Jehovas vittnen förbereder sina barn på att domedagen är nära och att det kan komma att bryta 

ut förföljelse av Jehovas vittnen, vilket kan resultera i att myndigheterna kommer att ta barnen 

ifrån familjerna. En av informanterna tror att föräldrarna därför förbereder sina barn på vad de 

ska säga vid ett eventuellt möte med socialtjänsten. Utifrån det systemteoretiska synsättet 

skulle det kunna tolkas som att föräldrarna förbereder sina barn på att lämna deras slutna 

system och istället träda in i samhällets system. Det handlar med andra ord om en ekologisk 

övergång från ett system till ett annat. Barnen ska tränas i att vara säkra på hur de ska agera 

och vad de ska säga i det nya systemet. Ett möte med socialtjänsten skulle alltså kunna vara 



40 
 

problematiskt ur den aspekten att barnet är väl förberett på mötet och kanske inte skulle tala 

sanning om sådant som utreds.  

 

Som en av våra informanter påtalar råder religionsfrihet i Sverige, vilket innebär att slutna 

religiösa rörelser accepteras och får till stor del utöva sina religioner fritt. Denna aspekt 

försvårar problematiken ytterligare och medför att socialtjänsten kan förbise dessa barn med 

motiveringen att medlemskapet i rörelsen i sig inte är något som anses vara fel eller skadligt. 

Två av informanterna jämför de sekteristiska rörelsernas funktioner med hederskulturen, och 

menar att det finns många likheter mellan den slutna gruppen och hederskulturen. Dessa 

likheter mellan de båda systemen är till exempel gruppernas slutenhet, regler och rutiner samt 

konsekvenser om dessa regler inte följs och en tydlig hierarki inom grupperna. Gemensamt 

för dessa system är också en misstänksamhet och en ovilja att interagera med andra system. 

En central del i både hederskulturen och inom sekteristiska rörelser är kontroll av individerna 

i respektive grupp. Exempelvis kontrolleras döttrarna inom hederskulturen genom att de inte 

får umgås med vilka de vill, vilket inte heller till exempel Jehovas vittnen får göra eftersom 

människor utanför gruppen beskrivs som världsliga. Hedersproblematik uppmärksammas idag 

i media, samt genom olika fördjupningsutbildningar för yrkesverksamma inom socialtjänsten. 

Precis som slutna religiösa rörelser innefattas även hederskulturen i religionsfriheten. Detta 

betyder att även slutna rörelser borde kunna uppmärksammas utifrån sina problematiska 

inslag eftersom det finns tydliga paralleller med hederskulturen. 

 

Enligt Zolkoski och Bullock (2012) är den omgivande sociala miljön som exempelvis 

innefattar skola viktig för barns utveckling. Att ha tillgång till förebilder och stöttande 

personer i samhället, som exempelvis lärare, skolkuratorer och socialarbetare, är en stark 

skyddsfaktor för barn. Detta är något som informanterna vittnar om att de saknar. Exempelvis 

berättar en av informanterna om hur hon hade önskat att hennes lärare agerat när hon inte 

mådde bra. Hon påtalar även att hon hade velat ha tillgång till en vuxen att prata med om sina 

funderingar. Hon beskriver dock kontakten hon hade med en kurator som en positiv 

upplevelse där hon fick ett bra stöd, vilket kan ses som en skyddande faktor för henne i detta 

fall. På samma sätt kan den isolerade tillvaron i de slutna religiösa rörelserna med begränsad 

kontakt med det omgivande samhället ses som en riskfaktor för barnen i dessa grupper.   
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Socialtjänsten 
 

Informanterna från socialtjänsten är verksamhetschefen Åsa, 60 år, och enhetschefen Maria 

45 år. Båda har erfarenhet av ärenden där barn far illa eller misstänks fara illa i familjer 

tillhörande slutna religiösa grupper. Under temat Bristfällig kunskap presenteras även Charlie, 

50 år, med erfarenheter av kontakt med socialtjänsten på grund av hans barns medlemskap i 

en sluten grupp.  

 

Samma sätt att utreda 
 

Informanterna berättar att utredningar av familjer i religiösa slutna grupper där barnen 

misstänks fara illa handläggs på samma sätt som alla andra barnavårdsutredningar. Båda 

informanterna pratar generellt om hur socialsekreterarna går tillväga för att utreda ärenden 

som rör barn. De berättar om BBIC-modellen, vilken används för att identifiera barnets behov 

utifrån olika behovsområden. Båda beskriver att det inte är någon skillnad mellan ärenden där 

barn är med i slutna grupper och andra barnutredningar. 

 

Man hanterar det som man hanterar alla andra ärenden. Det är ingen 

skillnad, det utreds på samma sätt. (Maria) 

 

Det följer helt det vanliga utredningssättet. Man tänker utifrån 

barnets behov, om barnet får komma till tals och bli beaktat i familjen 

efter mognad och ålder. (Åsa) 

 

Att se till och bedöma vad som är barnets bästa påtalar båda informanterna som viktigt oavsett 

vilket barn utredningen berör.  

 

Bristfällig kunskap 
 

Maria och Åsa påtalar att kunskapen kring barn i slutna grupper är mycket bristfällig inom 

socialtjänsten i Sverige generellt. Att ha egen erfarenhet av att tillhöra en sluten religiös 

rörelse eller att ha en viss baskunskap om sådana rörelser kan vara en fördel vid handläggning 

av dessa ärenden, men de menar att de flesta socialsekreterare saknar denna kunskap.  
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Generellt finns det bristfällig kunskap, så ofta missar man ju tror jag. 

Socialsekreterare lägger inte någon stor vikt vid att personen är med i 

en rörelse, man kanske inte vet att personen är med, eller så vågar 

personen inte berätta. Så det är aldrig någon faktor man väger in, och 

det kan vara en brist i utredningen. (Maria) 

 

Man kan bara lyssna och göra rätt värderingar av det man hör utifrån 

en viss baskunskap, och den behövs ju. (Åsa) 

 

Maria påtalar att det förutom socialtjänstens bristande kunskap om slutna religiösa rörelser 

även saknas forskning kring barn i dessa grupper. Hon tycker att det vore bra om forskare i 

Sverige kunde följa USA:s exempel och forska mer på ämnet. Forskningen skulle kunna 

belysa de negativa konsekvenserna menar Maria, så att socialtjänsten och samhället i stort får 

vetskap om dessa.  

 

Charlie, pappa till ett barn som tillsammans med sin mamma är medlem i en sluten religiös 

rörelse, beskriver hur det inleddes en utredning efter att han anklagats av mamman för att vara 

våldsbenägen. Charlie berättar att han pratade med socialsekreteraren om rörelsen och att han 

frågade handläggaren om hon visste någonting om sekter, vilket hon inte gjorde. Han 

upplevde att socialtjänsten inte lyssnade på honom utan tidigt i utredningen tog mammans 

parti.  

 

De gjorde en utredning genom att de frågade mamman och mitt barn 

om de var med i en sekt. Nej, svarade de. Sen var det klart. De säger 

att de inte är med, då är de inte det. Det är lite som att man frågar en 

alkoholist om denne har alkoholproblem och får ett nej till svar. Så 

var det hela tiden. Det var så oprofessionellt. (Charlie) 

 

När socialtjänsten utredde ärendet framkom det även att barnet inte ville träffa sin pappa. 

Enligt Charlie beror det på att barnet blivit manipulerat av sin mamma på grund av 

medlemskapet i sekten.  
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Vad socialtjänsten bör tänka på 
 

Religionsfriheten kan bidra till att handläggningen av ärenden där barn är med i sekteristiska 

rörelser blir komplicerad. Informanterna berättar att socialsekreterare behöver ta hänsyn till 

att det är tillåtet att utöva en religion, samtidigt som det finns lagar och riktlinjer som 

exempelvis föräldrabalken, socialtjänstlagen och barnkonventionen som är till för att skydda 

barn och unga. En av informanterna reflekterar kring familjehemsplaceringar och anser det 

olämpligt att familjer som tillhör slutna grupper får sådana uppdrag.  

 

Att barnen kan begränsas på olika vis påtalar båda informanterna som en viktig aspekt för 

socialsekreterare att vara medvetna om. I och med att barnen hindras i bland annat sina 

sociala kontakter blir barnens världsuppfattning väldigt begränsad. På frågan om vad som är 

viktigt för socialtjänsten att tänka på när det gäller ärenden som rör barn i slutna grupper säger 

informanterna följande:  

 

Det är väl processen tänker jag, att bli utsatt för mind control, att man 

blir isolerad och innesluten. (Maria) 

 

Har barnet den frihet som det mår väl av utifrån mognad och ålder? 

Kontrolleras eller styrs barnet på ett sätt som påverkar barnet 

negativt och hur sker den kontrollen i så fall? Hur upplever barnet det 

själv? Begränsas barnet i sin utveckling? (Åsa) 

 

Både Åsa och Maria uttrycker att barn i dessa sekteristiska rörelser ofta är väldigt rädda och 

därför inte vågar prata om sin situation. Därför menar de att det är viktigt att socialsekreterare 

är lyhörda för vad barnet berättar och skapar en trygghet så att barnen faktiskt vågar berätta.  

Maria belyser vikten av att tänka på att barnen i dessa rörelser ofta är mycket lojala och 

tränade i att säga rätt saker, vilket beror på en extra stark lojalitet i dessa familjer.  

 

Barn i manipulativa rörelser riskerar att på lång sikt utveckla olika psykiska problem som 

exempelvis ångest och depression, menar Maria. Hon berättar att en stor del av dessa barn kan 

må väldigt dåligt i tonåren då de ska frigöra sig från sina föräldrar. När något dåligt händer, 

till exempel att någon blir sjuk, kan ungdomarna tänka att det är deras fel, och undra varför 

Gud straffar dem. Det handlar om skuld- och skamkänslor, och att dessa barn kan ha 
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uppfostrats av väldigt auktoritära föräldrar. Dock menar Maria att barn i slutna rörelser trots 

begränsningar ändå kan växa upp under ganska goda förhållanden med mycket sociala 

aktiviteter och liknande. Hon uttrycker även att vissa barn är väldigt resursstarka och kan 

klara mycket svåra omständigheter. 

 

Skolans anmälningsplikt 
 

För att socialtjänsten ska få vetskap om att ett barn far illa eller misstänks fara illa spelar 

information från skolan en betydande roll. Skolan är därför en viktig myndighet som 

socialtjänsten samverkar med, eller bör samverka med. Det blir dock problematiskt om skolor 

av olika anledningar inte anmäler sina misstankar. Maria belyser problematiken med religiösa 

friskolor: 

 

Vi har märkt att dessa skolor i princip aldrig gör orosanmälningar. 

Om vi får in en familj en annan väg, kan man se att här borde skolan 

ha gjort en anmälan, vilket inte gjorts. Dessa skolor har sina egna 

kuratorer och egna sätt att hantera social problematik. (Maria) 

 

Maria reflekterar även kring konsekvenser av att skolan inte anmäler misstankar till 

socialtjänsten och belyser problematiken med att socialtjänsten saknar insyn i dessa slutna 

grupper: 

 

Ofta sker mycket i dessa familjer bakom kulisserna. Våld och 

missförhållanden döljs ofta inom sådana här rörelser, och om då inte 

skolan anmäler och ingen annan heller gör det är det ett problem med 

hur man ska uppmärksamma de här barnen. Tidigare gick de här 

barnen i kommunala skolor. Nu finns det väldigt få utanför rörelsen 

som kan uppmärksamma dessa barn, eftersom de ofta har 

fritidsintressen och deltar i verksamheter i den egna församlingen. 

(Maria)  
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Åsa och Maria påtalar båda vikten av att skolinspektionen besöker dessa frireligiösa skolor för 

att utreda hur skolorna fungerar. Att dessa frireligiösa skolor tillåts vara så slutna beskrivs 

som ett problem. Tillsynen av religiösa friskolor behöver enligt informanterna utökas.  

 

Likheter med hederskulturen 
 

Socialtjänstcheferna drar båda paralleller till hederskulturen när det gäller barn i slutna 

religiösa rörelser. De menar att det finns en del likheter mellan grupperna, som exempelvis 

kontroll och hierarki. Socialtjänsten kan därför hantera ärenden med barn i slutna grupper på 

liknande sätt som de hanterar de ärenden där det finns en hedersproblematik.  

 

Vi har ju en hederskultur som är en faktor som man naturligtvis måste 

ha hänsyn till. Däremot måste vi veta när det faktiskt är frågan om 

heder eller om det är frågan om en annan form av kontroll. (Åsa) 

 

Det är en liknande process. Det handlar om kontroll och styrning. 

Heder handlar om kontroll av sexualiteten och värderingar på samma 

sätt som det gör i sekter, så det är mycket som är jämförbart kan jag 

tänka. Och ett system som står bakom som man inte märker, men det 

finns där. (Maria) 

 

Maria kommer även med förslag på hur socialtjänsten kan stödja barn i slutna grupper. Hon 

anser att barn i dessa grupper bör ha möjlighet att delta i barngrupper där barn med liknande 

erfarenhet träffas tillsammans med utbildad personal. Sådana barngrupper finns för 

exempelvis barn med skilda föräldrar, barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller 

missbruksproblematik, samt barn som upplever våld i hemmet. Maria påtalar att det inte finns 

några sådana insatser för barn som utsätts för kontroll som barn kan göra i både 

hederskulturen och i slutna religiösa grupper.  

 

Analys 
 

Socialtjänstcheferna berättar att kunskapsläget när det gäller barn i slutna grupper är mycket 

bristfälligt. Även Charlie, pappan till ett barn med medlemskap i en sekt, beskriver att 
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kunskapsläget om dessa grupper inom socialtjänsten är dåligt. En av socialtjänstcheferna 

påtalar också att forskning på området behövs, eftersom ämnet då har en chans att lyftas upp 

och bli synligt. Som viktiga komponenter när det gäller att arbeta med ärenden där barn i 

sekter far illa, eller riskerar att göra det, krävs det enligt socialtjänstcheferna baskunskaper om 

barn i dessa slutna grupper. Detta för att socialsekreterare ska förstå det komplexa system som 

familjen befinner sig i. Socialsekreterare med egen erfarenhet av att själva ha tillhört ett slutet 

system kan vara en fördel när det gäller sådana ärenden, eftersom inträdet i barnens 

mikrosystem kan underlättas då komponenterna i systemet är bekanta sedan tidigare. För 

socialsekreterare utan denna erfarenhet krävs det att de tillgodogör sig kunskaper om dessa 

grupper på annat sätt. Detta för att de ska kunna inträda i familjens slutna system och där 

kunna interagera med dess olika individer och symboler. Charlie berättar att 

socialsekreteraren i deras fall endast frågade mamman till barnet och barnet själv ifråga om de 

tillhörde en sekt, vilket de svarade nej på och sedan var det inte mer med det. Det är troligt att 

denna socialsekreterare varken hade någon erfarenhet eller baskunskaper om dessa slutna 

grupper, vilket kan ha spelat en avgörande roll för hur ärendet hanterades. Om denna 

socialsekreterare istället hade haft kunskaper om slutna system som dessa hade utfallet kanske 

blivit ett annat, det vill säga hon hade då kanske inte nöjt sig med att de svarade nej på frågan 

om de tillhörde en sekt, utan istället utrett ärendet mer grundligt.  

 

Socialtjänstcheferna beskriver att det är viktigt att socialsekreterarna tar hänsyn till 

religionsfriheten, som innebär att det är accepterat i samhället att tillhöra en sluten religiös 

grupp. Dock kan handläggningen av ärenden där barn misstänks fara illa i en sådan rörelse bli 

problematisk, eftersom att socialsekreterarna trots religionsfriheten även behöver förhålla sig 

till de lagar och riktlinjer som finns för att skydda barn. Enligt ett systemteoretiskt synsätt kan 

det ses som att socialsekreterarna behöver förhålla sig till två parallella normsystem som 

krockar. Detta eftersom att den slutna rörelsen kan sägas ha ett eget makrosystem med normer 

och värderingar som inte överensstämmer med det omgivande samhällets värderingar, som 

utgör ett annat makrosystem. När socialsekreteraren träder in i, eller försöker träda in i, 

sektens system sker en ekologisk övergång. Socialsekreteraren behöver då, som beskrivits 

ovan, förhålla sig till de symboler och interaktioner som sker inom det slutna systemet. Maria 

påtalar även problematiken med att familjer som tillhör slutna grupper får vara familjehem åt 

barn som placeras. Ur ett systemteoretiskt perspektiv placeras barnet då in i ett slutet system 

som kan vara olikt det mikrosystem barnet ursprungligen är van vid.  
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Båda cheferna beskriver att barn i slutna religiösa grupper ofta är rädda och att de är lojala 

mot sina föräldrar och rörelsen. De är ofta tränade i att säga rätt saker, och informanterna 

menar därför att det kan vara svårt för socialsekreterare att möta dessa barn. Att skapa en 

trygghet i mötet så att barnen vågar berätta ser både Åsa och Maria som en central del i samtal 

med dessa barn. För ett barn som inte är bekant med myndigheter och kanske aldrig hört talas 

om socialtjänsten förut, kan det förmodligen upplevas som skrämmande och otryggt att 

behöva prata med en socialsekreterare. Det kan ses som att barnet för tillfället lämnar sitt 

slutna system för att träda in i ett annat system där andra normer och värderingar råder. Barnet 

genomför med andra ord en ekologisk övergång, som troligtvis inte sker utan svårigheter då 

de två olika systemen innefattar aspekter som kan skilja sig markant från varandra.  

 

Socialtjänstcheferna belyser en rad faktorer som kan sägas utgöra en risk för barn som växer 

upp i slutna religiösa rörelser. Exempelvis nämns kontroll, manipulering, begränsningar, 

isolering och auktoritära föräldrar som faktorer som kan hindra barnets utveckling. Dessa 

riskfaktorer benämns även i forskningen om risk- och skyddsfaktorer som hindrande för barns 

utveckling (Zolkoski & Bullock, 2012). Informanterna beskriver att dessa aspekter utreds 

enligt BBIC, och att det är viktigt att undersöka på vilka sätt barnet exempelvis kontrolleras, 

manipuleras eller begränsas. Maria påtalar också att det är av vikt att komma ihåg att inte alla 

barn som växer upp i sekteristiska rörelser far illa, utan att vissa barn är resursstarka och lever 

i en trygg social omgivning som gör dem motståndskraftiga. Med andra ord kan vissa barn 

inneha ett antal skyddande faktorer som kompenserar för eller försvagar riskfaktorerna och 

därmed skapar resiliens hos barnen (Zolkoski & Bullock, 2012).  

 

Hederskulturen och dess problematik rörande exempelvis kontroll och en stark hierarki inom 

gruppen påtalar socialtjänstcheferna som viktig för socialtjänsten att dra lärdom av vad gäller 

hantering av andra ärenden som rör andra typer av slutna grupper, exempelvis sekteristiska 

rörelser. Maria menar att det saknas insatser för dessa barn, och att det bör finnas barngrupper 

som fungerar stödjande för barn som bland annat utsätts för kontroll, precis som det finns 

verksamheter för barn som har föräldrar med exempelvis psykisk ohälsa eller 

missbruksproblematik. Hederskulturen och slutna religiösa grupper kan enligt ett 

systemteoretiskt synsätt ses som två slutna system med liknande funktioner och fenomen, som 

exempelvis begränsad interaktion med andra system, auktoritär ledning, kontroll och olika 

former av begränsningar.  
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Skolan tas av socialtjänstcheferna upp som en viktig aktör för socialtjänsten att samverka med 

när det gäller att identifiera de barn i slutna rörelser som far illa, eller riskerar att göra det. För 

att socialtjänsten över huvud taget ska få vetskap om dessa barn krävs det att skolor anmäler 

sina misstankar. Enligt Zolkoski och Bullock (2012) är lärare en skyddande faktor för barn i 

och med deras roll som en trygg vuxen utanför familjen. En problematisk aspekt med dessa 

religiösa friskolor, som en del av barnen i sekteristiska rörelser går i, är att de enligt Maria i 

princip aldrig gör orosanmälningar till socialtjänsten. En sådan viktig skyddsfaktor som lärare 

faller därmed bort i dessa skolor och medverkar också till att socialtjänsten inte får vetskap 

om eventuella missförhållanden. Skolinspektionen tas upp av våra informanter som en viktig 

myndighet när det gäller att kontrollera dessa religiösa friskolor. En större insyn i och utökad 

kontroll av friskolor skulle kunna möjliggöra en större interaktion mellan systemen.  

 

Helhetsanalys och slutsatser 
 

Gemensamt för både tidigare medlemmar i sekteristiska rörelser och socialtjänsten är att de 

framhåller de religiösa rörelsernas slutenhet, isolering och begränsade interaktion med det 

omgivande samhället som problematiskt. Den slutna rörelsen kan sägas utgöra ett eget system 

skilt från samhället där samtliga nivåer ingår. I det omgivande samhället består exosystemet 

enligt Bronfenbrenner (1979) av bland annat socialtjänst och polis. Därmed kan det ses som 

att de slutna grupperna har egna exosystem eftersom att exempelvis polisärenden hanteras av 

de egna medlemmarna. De slutna gruppernas familjesystem krockar även med andra 

mikrosystem, som till exempel skolan i de fall barnen inte går i rörelsernas egna skolor. Detta 

kan bland annat leda till att barn i dessa grupper upplever utanförskap.  

 

Riskfaktorer för barn i slutna religiösa rörelser identifieras av både socialtjänstcheferna och de 

tidigare medlemmarna. Dessa faktorer är till exempel isolering, utanförskap, begränsningar av 

olika slag, kontrollerande vuxna, våld, sexuella övergrepp och andra former av 

missförhållanden. En del av barnen som växer upp i dessa rörelser går i rörelsens egna 

skolverksamheter, vilket innebär att dessa barn inte har tillgång till trygga vuxna utanför 

rörelsen. Att barn har tillgång till lärare, kuratorer eller andra vuxna förebilder är en viktig 

skyddsfaktor (Zolkoski & Bullock, 2012). Därmed kan slutsatsen dras att barn som växer upp 

i slutna grupper riskerar att fara illa på olika sätt. Dock så identifieras även olika skyddande 

faktorer, som exempelvis att majoriteten av de tidigare medlemmarna haft trygga 
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familjeförhållanden, samt socialtjänstchefen Marias beskrivning av att vissa barn är 

resursstarka. Barn kan anses vara resursstarka i och med personliga egenskaper som 

självförtroende och en positiv framtidssyn (Zolkoski & Bullock, 2012).  

 

En av de tidigare medlemmarna, Lukas, berättar att han utsattes för våld och sexuella 

övergrepp. Ett sätt för honom att hantera dessa övergrepp kan vara att han planerade att han 

skulle lämna rörelsen så fort han fyllde arton år, det vill säga att han hade en framtidstro. 

Zolkoski och Bullock (2012) menar att det krävs en balans mellan dessa olika faktorer för att 

de ska vara av skyddande art och inte innebära någon risk för barnets utveckling. Med andra 

ord är samspelet mellan risk- och skyddsfaktorer komplext, vilket vi menar ställer krav på att 

socialtjänsten faktiskt utreder ärenden som rör barn i dessa slutna grupper och inte använder 

religionsfriheten som en orsak att inte utreda vidare.  

 

Socialtjänstcheferna berättar om svårigheter att möta barn i slutna grupper. Dessa svårigheter 

grundar sig ofta i en rädsla hos barnen vilket innebär att socialtjänsten behöver lägga extra 

stor vikt vid att skapa trygghet i möten med dessa barn. En av cheferna påtalar att barnen är 

förberedda på vad de ska säga i mötet med socialtjänsten, vilket beror på vikten av att vara 

lojal med sin religionstillhörighet och sin familj. Även en tidigare medlem i Jehovas vittnen 

berättar att barn inom dessa grupper ofta är förberedda på vad de ska säga i kontakt med 

myndigheter. Myndighetspersoner representerar djävulens samhälle och föräldrarna 

tränar därför barnen i att vara misstänksamma mot myndigheter och “den andra världen”. För 

att socialtjänsten ska kunna nå barn i dessa slutna grupper är det med andra ord viktigt att ta 

hänsyn till dessa aspekter.   

 

De tidigare medlemmarna i sekteristiska rörelser berättar samtliga om olika 

missförhållanden de själva har erfarenhet av, vilka nämnts ovan, och sådana missförhållanden 

de hört talas om inom den egna gruppen. Att barn i dessa grupper riskerar att fara illa har 

redan konstaterats i denna analys. Socialtjänstcheferna och föräldern beskriver det mycket 

bristfälliga kunskapsläge som råder inom verksamheten, vilket bidrar till socialtjänstens 

svårigheter att utreda ärenden med barn i slutna grupper. Dessutom beskriver både de tidigare 

medlemmarna och socialtjänstcheferna komplexiteten med att Sverige har religionsfrihet, 

vilket innebär att det är accepterat att tillhöra en sluten religiös rörelse. Att religiösa friskolor 

enligt en av socialtjänstcheferna mycket sällan gör orosanmälningar innebär att socialtjänsten 

inte får vetskap om att dessa barn far illa eller riskerar att göra det. Båda socialtjänstcheferna 
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påtalar att tillsynen av religiösa friskolor därför behöver utökas, och att kontrollen bör 

förbättras. Även de tidigare medlemmarna påtalar att det är svårt för socialtjänsten att komma 

i kontakt med och utreda familjer med tillhörighet i en sekteristisk rörelse. Detta på grund av 

rörelsernas slutenhet och misstänksamhet gentemot myndigheter. Sammantaget vittnar både 

de tidigare medlemmarna, föräldern till ett barn med medlemskap i en sluten rörelse och 

socialtjänstcheferna om en rad faktorer som bidrar till att det är svårt för socialtjänsten att få 

vetskap om och därefter hjälpa de barn som far illa eller misstänks fara illa i slutna religiösa 

rörelser.  

 

Att paralleller kan dras mellan hederskulturen och slutna religiösa rörelser är något som 

påtalas av både socialtjänstcheferna och de tidigare medlemmarna. Enligt ett systemteoretiskt 

synsätt kan hederskulturen och slutna religiösa grupper ses som två slutna system med 

liknande funktioner och fenomen. Vi anser därför att socialtjänsten bör använda sig av deras 

kunskaper om och arbetssätt när det gäller hedersproblematiken även i ärenden som rör barn i 

sekter. Enligt en av cheferna saknas det insatser för barn som utsätts för dessa typer av 

kontroll, som är gemensamt för både hederskulturen och slutna religiösa grupper. Det bör 

därför även finnas stödjande funktioner för dessa barn, som exempelvis barngrupper, som de 

verksamheter som finns för barn med föräldrar med olika typer av problematik.  

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att utifrån ett systemteoretiskt perspektiv undersöka hur man kan förstå 

före detta medlemmars beskrivningar av sin uppväxt i sekteristiska rörelser samt deras tankar 

kring socialtjänstens och skolans stöd till barn som far illa. Studien syftade även till att 

undersöka hur socialtjänsten beskriver arbetet med att hjälpa barn som far illa i dessa grupper, 

hur socialtjänsten bör arbeta med sådana ärenden, samt vad som kan förbättras. Huvuddragen 

i resultaten vad gäller både socialtjänsten och före detta medlemmar i sekteristiska rörelser har 

analyserats utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori (1977;1979:1994), 

samt risk- och skyddsfaktorer som presenteras i Zolkoskis och Bullocks forskningsöversikt 

(2012).  
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Vi har sökt förståelse för barns uppväxt i slutna religiösa rörelser och hur de fungerar och 

interagerar med det omgivande samhället, samt hur socialtjänsten arbetar med att hjälpa barn 

som far illa i dessa grupper genom att använda termer som systemets olika nivåer mikro, 

meso, exo och makro, slutna system, konflikter mellan system samt ekologisk övergång. Vi 

har identifierat olika risk- och skyddsfaktorer hos barn i slutna grupper i informanternas 

berättelser, och har analyserat samspelet mellan dessa enligt hur de beskrivs i Zolkoskis och 

Bullocks forskningsöversikt (2012). Vissa delar i vår analys kan tyckas vara upprepningar, 

vilket enligt oss beror på att centrala begrepp och fenomen återfinns i de flesta teman, 

eftersom det systemteoretiska synsättet används som en teoretisk ram för att förstå fenomenet 

i stort. Med andra ord anser vi att de upprepningar som blir bidrar till en ökad förståelse av 

fenomenet.  

 

Den första frågeställningen, hur beskriver före detta medlemmar i sekteristiska rörelser sin 

uppväxt?, har besvarats utifrån ett flertal aspekter som de före detta medlemmarna beskrivit 

som centrala under deras uppväxt. Dessa aspekter är exempelvis utövandet av den slutna 

rörelsens rutiner och ritualer efter de regler som finns inom respektive rörelse, de krav och 

påtryckningar från familjen och rörelsen, det utanförskap och de missförhållanden som de 

tidigare medlemmarna upplevde och var utsatta för under uppväxten samt en känsla av 

gemenskap i gruppen och förvärvandet av nyttiga färdigheter som till exempel att prata inför 

en grupp. I och med detta resultat anser vi att vi har presenterat en förhållandevis bred bild av 

de före detta medlemmarnas beskrivningar av deras uppväxt i slutna religiösa rörelser. Vi kan 

konstatera att de aspekter som de före detta medlemmarna beskriver som centrala i deras 

uppväxt är övervägande negativa. Även om vissa positiva aspekter nämns, dominerar 

beskrivningar av olika svårigheter. Detta resultat indikerar att barn som växer upp inom 

sekteristiska rörelser riskerar att fara illa, vilket vi anser är en viktig aspekt för socialtjänsten 

att vara medveten om. 

 

Studiens andra frågeställning, hur reflekterar före detta medlemmar i sekteristiska rörelser 

kring socialtjänstens och skolans stöd för barn som far illa i sekteristiska rörelser?, besvaras 

till stor del genom beskrivningar av hur de tidigare medlemmarna reflekterar kring 

socialtjänstens svårigheter att nå barn i slutna grupper, vad socialtjänsten bör tänka på i 

kontakten med dessa barn, och att de poängterar vikten av tillgängliga lärare och kuratorer, 

samt att frivilligorganisationer med erfarenhet av slutna grupper kan vara en betydande aktör 

för socialtjänsten att samverka med. Dock har vi inte fått så utförliga beskrivningar av skolans 
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stöd för barn som riskerar att fara illa i sekteristiska rörelser, men skolans stöd berörs i termen 

av att det stödet är viktigt för dessa barn. Vi har förståelse för att barn i slutna religiösa 

rörelser ofta är rädda för och misstänksamma mot myndighetspersoner, eftersom de får lära 

sig att personer och myndigheter utanför rörelsen är “världsliga” och omoraliska, och varför 

man inte ska ha kontakt med dessa. Barnen formas med andra ord in i ett system som 

karaktäriseras av starka mekanismer, utan möjligheter att själva välja vilket system de vill 

tillhöra.  

 

Den tredje frågeställningen, hur beskriver socialtjänsten arbetet med att hjälpa barn som far 

illa under uppväxten i sekter?, har besvarats genom socialtjänstchefernas beskrivningar av att 

arbetet med dessa barn sker med hjälp av samma utredningsmetod som andra ärenden, vad 

socialtjänsten bör tänka på i kontakten med barn i specifikt slutna grupper, svårigheterna med 

att religiösa friskolor inte gör orosanmälningar, samt att skolinspektionen bör öka tillsynen 

över dessa skolor. Socialtjänstcheferna beskriver även svårigheter att utreda ärenden som rör 

barn i slutna grupper på grund av ett mycket bristande kunskapsläge om dessa grupper. För att 

bredda synen på socialtjänstens arbete med att hjälpa barn som far illa under uppväxten i 

sekter presenteras även beskrivningar av det bristande kunskapsläget av en förälder till ett 

barn med medlemskap i en sluten religiös rörelse. Det går att diskutera huruvida detta 

komplement är relevant för denna frågeställning, eftersom att frågeställningen syftar till att 

undersöka hur just socialtjänsten beskriver sitt arbete med dessa barn. Dock bidrar förälderns 

perspektiv till att ytterligare belysa denna bristande kunskap om barn i slutna grupper, vilket 

vi anser är en fördel.  

 

Resultaten i denna studie överensstämmer till stor del med resultaten i den forskning vi 

presenterat i vår forskningsöversikt. Chambers et al. (1994) har i sin studie utvecklat en 

bedömningsmall för psykisk misshandel som sker i sekter, och har identifierat de fyra temana 

lydnad, utnyttjande, mind control och beroende. Våra resultat visar att barn i slutna religiösa 

rörelser utsätts för psykisk misshandel i form av till exempel manipulering, att de underkastar 

sig föräldrarnas och gruppens kontroll samt begränsas på olika sätt. Våra resultat ligger även i 

linje med Goldbergs studie (2006) där det framkommer att individer i sekter bland annat har 

orimligt högra krav på sig själva, låg självkänsla samt en rädsla för världen utanför sekten.  

 

Namini och Murken (2009) presenterar resultat som indikerar att medlemskap i slutna 

religiösa grupper medför välmående tack vare det religiösa sammanhanget. I vår studie 
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beskriver de tidigare medlemmarna en positiv gemenskap inom gruppen. Nilssons studie 

(2010) visar resultat som tyder på att det inte finns anledning att oroa sig för barn som växer 

upp i Hare Krishna. Till skillnad från dessa resultat ger vår informant Lukas, som vuxit upp i 

Hare Krishna, en genomgående negativ bild av uppväxten i rörelsen. Vi anser att Nilssons 

resultat kan ifrågasättas, då hon undersökte barnens situation genom deltagande observationer 

och ostrukturerade intervjuer, och att medlemmarna därmed troligtvis anpassade sina 

beteenden på grund av hennes närvaro. Å andra sidan kan det även ifrågasättas huruvida våra 

resultat rörande Hare Krishna är gällande för barn som växer upp inom rörelsen idag, då 

Lukas nu är cirka 35 år gammal, vilket med andra ord innebär att det gått ett antal år sedan 

han vid 18-års ålder lämnade rörelsen. Dock kan vi anta att det fortfarande går att identifiera 

en del negativa aspekter i form av missförhållanden, precis som inom andra slutna religiösa 

grupper, då religionen fortfarande utövas och gruppen fortfarande är sluten.  

 

Att det förekommer olika missförhållanden inom dessa grupper och att socialtjänsten har 

svårigheter att nå barn i slutna religiösa grupper på grund av komplexiteten med gruppernas 

slutenhet och den rådande religionsfriheten påvisas i vår studie, och stärks även av tidigare 

forskning (Bardin, 2005; Bardin, 2009; Malcarne & Burchard, 1992). Även om vårt resultat 

överensstämmer med denna tidigare forskning har barns situation i dessa rörelser och 

socialtjänstens arbete med dessa barn inte studerats i en svensk kontext, vilket vi gjort i denna 

studie. Något som tidigare forskning inte heller har berört är bristen på orosanmälningar från 

religiösa friskolor, vilket har framkommit i vår studie. Inte heller har paralleller mellan 

hederskulturen och slutna religiösa rörelser dragits i tidigare forskning. Att kunskap om barn i 

sekteristiska rörelser dessutom saknas är mycket problematiskt då socialtjänsten har det 

yttersta ansvaret för att barn ska växa upp under trygga förhållanden. Efter att vi genom denna 

studie fått en bild av den komplexitet som socialtjänsten står inför i ärenden med barn i 

sekteriska rörelser, har vi förståelse för att hanteringen av dessa ärenden kan innebära svåra 

dilemman för socialsekreterare. Dessutom belyser studien även dessa barns utsatthet samt 

risken för dem att fara illa, vilket gör att vi vill ifrågasätta det faktum att de förslag som 

presenterades i utredningen I God Tro (SOU 1998:113) fortfarande inte har genomförts. 

(Motion 2014/15:597). Vi anser med andra ord att resultaten i denna studie understryker 

vikten av att öka samhällets kunskap, och då i synnerhet socialtjänstens kunskap, om 

sekteristiska rörelser i samhället.  
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Metoddiskussion 
 

Då kvalitativ forskning syftar till att förklara ett fenomens egenskaper eller karaktär på ett 

utförligt sätt kan vi konstatera att den valda metoden, kvalitativa intervjuer, lämpat sig väl för 

att besvara våra frågeställningar (Widerberg, 2002). Vi har fått utförliga beskrivningar av 

informanternas upplevelser och haft möjlighet att ställa fördjupande frågor om ämnet. Vi har 

dock intervjuat förhållandevis få tidigare medlemmar och socialtjänstchefer. Det är möjligt att 

vi hade kunnat ta del av fler aspekter om vi hade intervjuat fler avhoppare och representanter 

från socialtjänsten, men vi anser att vi fick en bred bild av det vi ämnade att undersöka. 

Dessutom överensstämde mycket i informanternas berättelser trots att de hade erfarenhet från 

tre olika rörelser samt olika socialtjänstkontor i Sverige. Våra resultat stämde även till relativt 

stor del överens med tidigare forskning.  

 

En av socialtjänstcheferna intervjuade vi via telefon, vilket till viss del kan ha begränsat 

resultaten vad gäller den informantkategorin och gjorde att kommunikationen försvårades i 

och med att vi bland annat inte kunde lägga märke till kroppsspråk och stämningen under 

samtalet. Vi valde dock att genomföra denna intervju via telefon ändå eftersom vi såg detta 

som det enda alternativet för att genomföra intervjun över huvud taget. En fördel i vårt 

uppsatsarbete är att vi har kunnat jämföra våra tolkningar och tillsammans kunnat diskutera 

kring uppsatsens samtliga moment, vilket innebär att reliabiliteten höjts. I och med detta är 

även vårt resultat väl genomarbetat. 

 

Vi inser att även andra teorier hade varit fruktbara att använda för att analysera våra resultat. 

Exempelvis hade Bauböcks integrationsmodell kunnat appliceras för att förstå informanternas 

beskrivningar av utanförskapet, samt kopplingarna till hederskulturen. Bauböck (1996) har 

utvecklat en idealtypisk modell för integration i det moderna samhället. Detta hade dock inte 

gett samma heltäckande bild av samtliga teman som berörs, som vi anser att det 

systemteoretiska perspektivet gör. Vi hade också kunnat analysera avhopparnas 

handlingsstrategier under uppväxten i rörelserna med hjälp av copingteori. Coping är en 

psykologisk teori om hur människor hanterar känslomässiga svårigheter, som till exempel att 

klara av situationer som överstiger individens förmåga (Lazarus, 1999). Vi ansåg dock att 

copingbegreppet endast kunde användas för att analysera en begränsad del av våra resultat. 

Med anledning av detta valde vi att istället använda oss av det systemteoretiska synsättet, 
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samt forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer. Denna kombination anser vi ger en mer 

heltäckande förståelse av barns situation i sekteristiska rörelser.   

 

Förslag på vidare forskning 
 

Barn som växer upp i slutna religiösa rörelser är fortfarande ett tämligen outforskat område. 

Ett förslag på forsatt forskning inom ämnet är att fokusera på de konsekvenser i vuxenlivet en 

uppväxt inom en sluten grupp kan ge. Vår studie visar bland annat att skolan är en viktig aktör 

för dessa barn, samt att tillsynen av religiösa friskolor är bristfällig. Detta kan vara ett möjligt 

forskningsämne att fördjupa sig i. En tanke som väckts hos oss under studiens gång är 

Barnavårdscentralens (BVC:s) kontakt med barnfamiljer, och huruvida BVC kan identifiera 

eventuella varningssignaler hos familjer tillhörande slutna religiösa rörelser.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide tidigare medlemmar 
 

Bakgrundsinfo - ålder, sysselsättning, familj, typ av sekt, längd på medlemskap 

 

Uppväxt och familjeliv 

 hur kom det sig att du gick med/hamnade i sekten? Hur gammal var du? 

 Resten av familjen, vilka var med? 

 Hur pratade föräldrarna/anhöriga om tron med dig?  

 Hur praktiserades religionen i familjen? Vad minns du av dina föräldrars medverkan 

och agerande? Vilken var barnens roll?  

 Fanns det regler/ramar för hur du fick bete dig? Vilka i så fall? 

 Hur var din upplevelse som barn av medlemskapet?  

 Hur kändes det att gå i kyrkan? Andra ritualer?  

 På vilka sätt tänker du att medlemskapet påverkade ditt liv som barn? Positiva och 

negativa aspekter?  

 Hur tror du att livet hade sett ut om du inte hade varit med? 

 

Nätverk 

 Hur var relationerna i familjen och till vänner under medlemskapet?  

 Hade du kompisar? Hade du kompisar utanför sekten? 

 Andra viktiga personer för dig? Andra föreningar, engagemang?  

 Hur var relationerna till andra medlemmar/präster/äldstebröder? 

 Hur var det i skolan under medlemskapet?  

 

Missförhållanden  

 Var du under din uppväxt utsatt för några missförhållanden? 

 Kan du beskriva på vilket sätt, hur det var, vad det var som hände?  

 Var andra i din närhet utsatta? 
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Stöd/hjälp vid missförhållanden 

 Fick du någon form av hjälp under din barndomstid i rörelsen när du inte hade det bra?  

 Hur agerade skolan?  

 Fick du något stöd från vänner eller familj? 

 Andra personer i din omgivning? 

 Fick du stöd från socialtjänsten, en kurator eller någon annan aktör?  

Om ja: 

 Vad gjorde de? Hur gick det till? Hur kändes det för dig? Vad tyckte och kände din 

familj? 

 Vad var positivt med hjälpen du fick? Vad var negativt? 

 Hur blev det efter att stödet avslutades?  

 

Om nej: 

 Hur tänker du kring att du inte fick något stöd?  

 Vad tror du att det kan finnas för orsaker till det? 

 Hur mycket visste personer i din omgivning om hur du mådde? Hade någon kunnat 

göra något tror du? På vilket sätt? Hur hade det kunnat påverka din situation? 

 

Idealbild av stöd/hjälp  

 Om du tänker dig in i din situation som barn, vilket stöd tror du att du hade velat ha? 

Hur skulle stödet ha utformats tycker du? Från vem, på vilket sätt, hur länge, vilken 

omfattning? 

 Vad tänker du, utifrån dina erfarenheter, är viktigt för socialarbetare att tänka på när 

det gäller barn i religiösa sekter?  

 Hur tänker du att socialarbetare kan arbeta för att hjälpa barn som far illa i sekter? Vad 

bör de göra/inte göra?  

 Finns det något som du tror utgör ett hinder för ett stöd från socialtjänstens sida? 

 Finns det någon annan aktör/organisation/profession som du tror skulle kunna hjälpa 

barn i sekter som far illa? Hur då? 

 

Är det något annat du skulle vilja säga som vi inte frågat om? Är det något speciellt av det vi 

pratat om som du vill lyfta fram som extra viktigt? 
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Intervjuguide socialtjänsten 
Bakgrundsinfo - ålder, vilken enhet, erfarenhet, arbetstid 

 

Erfarenheter av målgruppen 

 Har du haft ärenden där barn varit med i en sekt/sluten religiös grupp?  

 Hur var det? (Svårigheter/problem/möjligheter?) 

 

Erfarenheter hos socialsekreterare generellt 

 Hur upplever du socialsekreterares generella kunskap om barn i slutna grupper?  

 Finns det några speciella rutiner kring dessa barn? 

 Hur tror du att det ser ut på andra socialkontor i Sverige vad gäller erfarenheter av och 

kunskap om barn i slutna grupper?  

 Vad tänker du, utifrån dina erfarenheter, är viktigt för andra socialsekreterare att tänka 

på när det gäller barn i religiösa sekter?  

 Hur tänker du att socialarbetare generellt kan arbeta för att hjälpa barn som far illa i 

sekter? Vad bör ni göra/inte göra?  

 Finns det något som du tror utgör ett hinder för ett stöd från socialtjänstens sida? 

 Finns det någon annan aktör/organisation/profession som du tror skulle kunna hjälpa 

barn i sekter som far illa? Hur då? 

 Hur skulle man kunna öka kunskapen om dessa barn?  

 

Är det något annat du skulle vilja säga som vi inte frågat om? Är det något speciellt av det vi 

pratat om som du vill lyfta fram som extra viktigt? 
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Samtyckesbrev  

 

Denna intervju är en del av vår studie som handlar om barns situation i religiösa sekter. Vi 

kommer att spela in intervjun. Detta för att kunna skriva ut och analysera materialet. 

Deltagandet vid intervjun är frivilligt och Du har rätt att avbryta Din medverkan under 

intervjun. Du behöver inte besvara frågor som Du inte vill svara på. Det är bara vi som 

kommer att lyssna på intervjun och den kommer att raderas efter att kursen är avslutad. Du 

kommer att vara anonym, och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Om frågor 

eller tankar uppstår efter intervjun går det bra att kontakta oss om detta. Du får självklart ta 

del av uppsatsen när den är klar. 

 

Tack för att du vill medverka i vår studie! 

 

 

 

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor: 

 

Ort:________________________ Datum:_________________ 

 

Namnunderskrift:____________________________________ 


