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Abstract

This study focuses on aspects of cult experiences, given by deconverted former 
members of closed religious movements. Their testimonies were published in 
books or interviews. The aims of the study were to understand the interaction 
between the religious group and its members, living in high tension towards 
mainstream society and their testimonies of altered self-esteem during attraction, 
membership, deconversion  and defection. The purpose was to understand how a 
person´s self-esteem is affected by inner mechanisms of closed religious 
movements and how these experiences affects a persons identity. Another aspect 
was whether there might be differences in altered self-esteem, between those who 
enlisted as adults, and those who were born into the closed religious contexts. 
Social Identity Theory, Sigmund Freud´s and Carl Rogers models of personal ego 
were used as models of  interpretations. Qualitative methods have been used for 
analysis of data. The defectors´ testimonies could be interpretated in terms of 
altered social identity. During attraction and membership, the members perceived 
him or herself as an in-group member, which boosted their self-esteem. Their 
perceived selves existed in congruence with group norms. Being a former 
member lead to a reversed process of socialisation and self perception, during 
which the out-group became a new in-group in order to enhance self-esteem. 
Those, who enlisted as adults, reformed back to their former identity and thereby 
enhanced their self-esteem by integrating their cult experiences with their former 
self. Those, who were born into the religious movements, had troubles to adapt to 
mainstream society, as they did not have any alternative personal identity outside 
the group, and therefore experienced difficulties to enhance self-esteem.

Key terms:  self-esteem,  defection,  personal  identity,  social  identity,  ideal-self, 
real-self, congruence.
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Kapitel 1

Människan är en social varelse, i samspel med andra individer. Samtidigt har 
varje individ en uppfattning om sitt eget jag. Denna självuppfattning påverkas av 
och i samspel med sin kontext (Zimbardo, McDermott, Jansz & Metaal, 1995; 
Wierzbicki, 1999; Geels & Wikström, 2006; Gerring & Zimbardo, 2010; Kassin, 
Fein & Markus, 2011). Vikten av mening och syfte i en människas liv är, enligt 
Hood, Hill och Williamson (2005), en förutsättning för välmående. I en socialt 
tillåtande och uppmuntrande kontext utvecklar individen kongruens mellan 
inkommande signaler från omgivningen och hennes inre uppfattning om vem hon 
är. Hon kommer att utveckla ett stabilt "själv" och uppleva sig som "duglig". Om 
det råder diskrepans mellan yttre krav och signaler och individens förmåga att 
leva upp till dessa, kommer hon att uppleva frustration och nedstämdhet, vilket i 
sin tur medför en negativ självuppfattning (Rogers, 1959; Zimbardo, et al.,1995; 
Wierzbicki,1999; Gerring & Zimbardo, 2010; Kassin, et al., 2011). 
     Enligt Hood et al., (2005) fungerar religion psykologiskt som ett 
meningssystem, som kan tillhandahålla struktur, mening och syfte för individens 
liv. Särskilt fundamentalistiska rörelser ser läran som överlägsen auktoritet och 
därmed underordnas alla andra potentiella kunskapskällor. Hood et al., (2005) 
definierar meningssystem, som en grupp uppfattningar eller teorier om 
verkligheten, som både inkluderar en omvärldsteori och en självteori, 
sammankopplade i ett heltäckande system (Ibid.). I ett slutet socialt 
sammanhang, med hög inre kontroll och hög spänning gentemot det omgivande 
samhället, skapas stark sammanhållning inom den slutna gruppen. Det yttre 
samhället uppfattas som hotfullt, vilket ökar inre sammanhållning (Tajfel,1982; 
Turner, 1987; Abrams & Hogg, 1999; Brehm, Kassin & Fein, 1999; Kassin et al., 
2011). Att vara en del av en grupp kan medföra ökad självkänsla för enskilda 
medlemmar, så länge de tillåts vara delaktiga i gemenskapen. Om en medlem 
ifrågasätter den egna gruppens normsystem, kan denne uppfattas som ett inre hot 
mot gruppgemenskapen och därmed som hot mot hela gruppen. Individen 
uppfattas då som ett främmande element och börjar stötas ut. 
Utstötningsprocessen kan upplevas som traumatisk och leda till att den 
ifrågasatta individen börjar uppfatta sig själv som del av det yttre hotet. 
Självuppfattningen börjar svikta (Ibid.). Fenomenet kan förekomma i olika slags 
sociala grupperingar, men i en sluten religiös kontext förs ytterligare en aspekt in 
- fenomenet "högre väsen", som individen känner sig beroende av. Den som 
lämnar en sluten religiös grupp riskerar således inte bara sin självuppfattning, 
utan även sin existentiella identitet (Goldhammer, 1996; Haag, 2009).
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1.1. Syfte och mål
Syftet med det här arbetet har varit att förstå hur individens självuppfattning 
påverkas av den slutna religiösa gruppens inre mekanismer, under anslutningsfas, 
medlemsfas, utstötningsfas och dekonvertering. Målet har varit att belysa den 
psykiska process, som individen går igenom och hur självuppfattningen 
påverkas.

1.2. Frågeställning
• Hur beskriver dekonverterade medlemmar från slutna religiösa grupper 

sin självuppfattning?

• Hur upplever de sin självuppfattning i relation till anslutningsprocessen, 
livet som medlem och uppbrottsprocessen?

• Hur skiljer sig förändringar i självuppfattning mellan dem som frivilligt 
gått in i en sluten religiös grupp och dem som fötts in i en sådan grupp?

• Hur kan deras erfarenheter förstås med hjälp av Social Identity Theory, 
samt Freuds och Rogers personlighetsmodeller?

1.3. Avgränsning
Materialet avgränsas till fem individers berättelser om sina upplevelser i slutna 
religiösa miljöer, från 1970-talet till 2010-talet. Samtliga härstammar från 
Skandinavien, men kommer från vitt skilda religiösa sammanhang. 
Informanterna har lämnat den  religiösa kontext de beskriver. Samtliga berättelser 
har givits ut i bokform (Essén, 2008; Pettersson, 2008; Hägglund, 2009; 
Kornhall, 2010). Undersökningen fokuseras på självupplevelse och hur 
erfarenheter har påverkat informanternas självuppfattning.

1.4. Forskningsgenomgång
Tidigare forskning har till stor del fokuserat på olika slutna religiösa rörelsers 
karakteristika och utveckling över tid. En hel del forskning finns också kring de 
processer medlemmar går igenom vid attraktion, medlemskap och uppbrott. 
Forskning kring förståelsen av dessa medlemmars intrapsykiska erfarenheter 
saknas i stort sett.

1.4.1. Den slutna religiösa gruppens karakteristika

Slutna religiösa grupper är starkt heterogena, både till form, innehåll och krav på 
engagemang (Geels & Wikström, 2006). I många fall fungerar de som protest 
mot etablerade kyrkor eller tjänar apokalyptiska syften, samt existerar i 
spännings-tillstånd gentemot det omgivande samhället (Frisk, 1993; Arlebrand, 
Hermansson & Wallin, 2003; Frisk, 2007). De uppstår som regel i tider av snabba 
sociala, politiska eller kulturella förändringar, som kan leda till perceptuella 
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förändringar av verkligheten, vilket understöds av emotionella band till andra i en 
grupp. En religiös grupp kan hjälpa individen internalisera ny realitetstolkning, 
genom signifikant interaktion inom gruppen. Ofta utvecklas då ett internt 
språkbruk, som håller grupptänkande vid liv. Vokabuläret byter innebörd, så att 
endast invigda förstår underliggande budskap (Lundmark, 1985; Goldhammer, 
1996). För att detta skall inträffa är det nödvändigt att den gamla 
verklighetstolkningen förkastas. Individen omtolkar sitt tidigare liv, som 
underlägset det nya och kollektiv narcissism utvecklas i gruppen (Goldhammer, 
1996; Geels & Wikström, 2006). Slutna religiösa grupperingar har antingen 
explicita nya idéer, eller så har de importerats till en ny social kontext (Frisk, 
1993; 2007). 
     Slutna religiösa grupper kännetecknas av ideologisk totalism och är generellt 
mera krävande mot sina medlemmar än etablerade kyrkor. Medlemmar uppfattas 
som en utvald elit, hängivna en absolut religiös sanning (Lifton, 1989; Arlebrand 
et al., 2003; Ewald, Denzler, Lohner & Graf, 2006; Geels & Wikström, 2006; 
Frisk, 2007). Nylund (2004) påpekar att sektoida drag kan förekomma i alla 
religiösa miljöer, även inom etablerade kyrkor. Det förekommer att religiös 
elitism utvecklas, varvid små sammanslutningar inom kyrkan bildas. 
Klosterväsendet kan ses som ett exempel på en gemenskapsform med sådana 
drag, där kyrkan i sig innesluter den sekteristiska företeelsen (Nylund, 2004). 
Genom "inre reform" kan dylika grupper, under vissa betingelser, bryta sig ur sitt 
etablerade sammanhang (Frisk, 1993; Nylund, 2004). Några börjar som löst 
strukturerade grupperingar, kring en karismatisk ledargestalt och utvecklas över 
tid till stabila organisationer (Frisk, 1993, 2007).

1.4.2. Attraktion

Vissa slutna religiösa grupper drar till sig nya medlemmar genom aktiv mission. 
Andra formas som resultat av schism inom en redan etablerad grupp (Wikström, 
1977; Edwards, 1980; Lundmark, 1985; Frisk, 1993; Zellner & Petrowsky, 1998; 
Arlebrand et al., 2003; FRI, 2004; Geels & Wikström, 2006; Frisk, 2007; 
Anderson & Sander, 2009). Enligt Lifton (1989) följer konversion som en följd 
av upplevd önskan och behov av en allsmäktig ledare, som tillhandahåller 
mening och trygghet (Lifton, 1989; Geels & Wikström, 2006). Lärorna står för 
tydlighet och fasthet, entydig världsförståelse och en klar etisk kod. Individen 
upplever kognitiv konsonans (Geels & Wikström, 2006). Konversion och 
tankereform är resultat av systematisk nedbrytning, baserad på systematisk 
manipulation (Dawson, 2002). Den skiljer sig från andra former av social 
inlärning genom miljömässig och interpersonell manipulation, med avsikt att 
individen skall förändra och etablera nya tänkesätt och beteenden. Metoden 
bygger, enligt Margreth Thaler Singer Dawson (2002) på: destabilisering av 
individens självkänsla, drastisk omvärdering av tidigare liv och accepterande av 
ny verklighetsuppfattning, samt utveckling av organisationsberoende och lydnad.
     Geels och Wikström (2006) hänvisar till Lofland och Starks predisponerande 
faktorer vid anslutning: upplevelse avspänning och saknad, förförståelse av att 
lösningen är av religiös art, samt individens definition av sig själv som religiös 
sökare. Vidare beskriver de Lofland och Starks fyra situationsfaktorer för 
socialiseringsprocessen vid anslutning: individen upplever en kritisk vändpunkt i 
livet, känslomässiga relationer till sektmedlemmarna utvecklas, känslomässiga 
band till personer utanför avtar, samt successiv identitetsförskjutning till att vara 
en del av den nya läran (Geels & Wikström, 2006). Geels (2001) slår fast att det 
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tycks finns ett samband mellan akut stress och religiösa upplevelser. 

1.4.3. Livet i en sluten religiös grupp

Väl konverterad är livet i en sluten grupp beskuret och begränsat. Medlemmarna 
arbetar hårt, ofta mot närmast ouppnåeliga mål. Kommunikation sker via dubbla 
budskap och grupptänkande - det som sägs har en annan innebörd för gruppens 
medlemmar än för utomstående (Goldhammer, 1996). 
     Lifton (1989) beskriver i sina teorier om tankereform, vissa genomgående 
tendenser i slutna grupper: Fysisk kontroll: Klädedräkt och beteende i enlighet 
med gruppnormen. Tidsbrist, det vill säga en ström av aktiviteter, som 
oupphörligt håller medlemmarna sysselsatta.  Ekonomisk brist; krav att 
ekonomiska medel ges till gruppen. Sömnbrist, förändrade matvanor och  lydnad. 
Tankekontroll (mind control): förändringar i medvetande genom framkallande av 
trancetillstånd eller hypnos och alternativt vokabulär. Känslomässig kontroll: allt 
inom rörelsen anses gott och bra, medan verkligheten utanför stämplas som ont. 
Medlemmarna tvingas till bekännelse och avbön. Informationskontroll: extern 
kontroll och restriktioner mot kontakt med det yttre samhället. Intern kontroll och 
restriktioner mot kritik (Lifton, 1989; Geels & Wikström, 2006).
     Medlemmarnas strävan är dömd att misslyckas, eftersom målen höjs. Livet 
levs i underkastelse och lydnad. Vissa grupper praktiserar kollektivt boende, 
andra lever familjeliv i sammansvetsade grupper med schemalagda aktiviteter. 
Medlemmarna blir de viktigaste personerna i individens liv, eftersom social 
kontakt utanför rörelsen anses tveksam eller helt fördöms (Edwards, 1980; 
Wikström, 1977; Geels & Wikström, 2006; Pettersson, 2008; Essén, 2008; 
Anderson & Sander, 2009; Haag, 2009; Kornhall, 2010).
1.4.4. Uppbrott

Dekonversion är en vanlig följd av medlemskap i en sluten religiös grupp. Den 
enskilde medlemmen kan spela en aktiv eller passiv roll i processen, det vill säga 
individen kan lämna rörelsen, på eget initiativ eller bli utesluten (Frisk, 1993; 
2007). Tvivel på rörelsens doktriner och ledarens legitimitet kan starta en 
process, som leder till uppbrott. Haag (2009) menar att uppbrottet kan liknas vid 
en skilsmässa. Upplevelser, som inte överensstämmer med medlemmens för-
väntningar, kan starta processen i samband med att medlemmen ifrågasätter 
något inom rörelsen. Rörelsen själv kategoriserar sina medlemmar, utifrån hur 
dessa uppfattas av gruppen. Den kritiska medlemmen kommer att betraktas som 
ett potentiellt hot. Den som hot kategoriserade, kommer att betrakta sig själv som 
avfälling (Frisk, 1993; Essén, 2008). Enligt teorier om avfall och uppbrott, kan 
detta beskrivas som en desocialiseringsprocess, varigenom medlemmen förlorar 
sin identifikation med gruppen (Frisk, 1993; Goldhammer, 1996; Frisk, 2007). 
Efter uppbrottet drabbas många av anpassningssvårigheter, svårigheter att fatta 
självständiga beslut och att hitta sin identitet i sin nya situation. Efter ett liv i 
hängiven tjänst kan mycket i samhället verka meningslöst (Haag, 2009). 

1.4.5. Självuppfattning och religiös erfarenhet     

Socialpsykologisk forskning har påvisat religionens betydelse för medlemmarnas 
känsla av närhet och gemenskap (Kassin, et al., 2011). Personlighetspsykologin 
intresserar sig för den enskilda individen, medan differentiell psykologi studerar 
skillnader mellan människor och grupper (Geels & Wikström, 2006). Dessa 
områden innehåller överlappande frågeställningar, eftersom personligheten 
reagerar och verkar i en social kontext. För att förstå individen behöver denne 
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studeras i en kontext. Olika personlighetsteoretiska modeller tillhandahåller olika 
infallsvinklar och förklaringsmodeller. Skilda modeller behöver dock inte 
utesluta varandra, utan kan finna gemensamma beröringspunkter (Ibid.).Geels 
och Wikström (2006) poängterar vikten av att låta olika psykologiska perspektiv 
komplettera varandra, för att maximera förståelsen av religionens funktion för 
den enskilda individen. Dynamisk psykologi är en samlingsbeteckning för olika 
psykologiska inriktningar, som intresserar sig för individens intrapsykiska 
processer. Två viktiga pionjärer kan nämnas: Sigmund Freud (1856-1939) och 
Carl Gustav Jung (1875-1961). De intresserade sig för de inre känslomässiga 
faktorer, som får individen att uppleva det hon drabbas av på ett specifikt sätt. 
För studiet av religiösa erfarenheter behövs, enligt Geels och Wikström (2006), 
en personlighetsmodell; en förenklad beskrivning av människans komplexitet. De 
föreslår Freuds strukturella personlighetsmodell, som lämplig för analys av 
religiösa upplevelser. Geels och Wikström (2006) menar att denna modell är den 
mest holistiska. Teoribildningen efter Freud har introducerat länkar både till 
kognitiv psykologi och socialpsykologi (Ibid.). Existentialistiskt- humanistiskt 
inriktade dynamiska teoretiker har utvecklat tankar om förhållandet mellan inre, 
psykologiska faktorer i samspel med social kontext och identitetsutveckling. Carl 
Rogers tillhör denna riktning (Geels & Wikström, 2006). 

1.5. Material

Materialet i undersökningen består av fem berättelser, som utspelar sig i 
Skandinavien, ungefär mellan åren 1970-2010. Informanterna är dekonvertiter 
från slutna religiösa grupper. Tre av berättelserna bygger på biografiska 
skildringar av författarnas eget liv - varav en i form av författarens alter ego 
(Pettersson, 2008; Hägglund, 2009; Kornhall, 2010). Två bygger på intervjuer 
(Essén, 2008). Två informanter har sökt sig till den religiösa gruppen i vuxen 
ålder, medan tre fötts in i sammanhanget. Gemensamt är att alla har valt att lämna 
sin kontext. Eftersom samtliga berättelser bygger på dekonverterade informanters 
upplevelser, finns ett potentiellt, inbyggt bias i materialet. Materialet har negativ 
färgade uppbrottserfarenheter. Å andra sidan kan detta bias vara värdefullt, då 
undersökningen fokuserar på förändringar i självuppfattning hos dekonverterade 
medlemmar. 

1.5.1. Livets Ord

Livets Ord uppstod i Uppsala 1983, efter att ledaren Ulf Ekman - före detta präst 
i Svenska kyrkan - besökt Kenneth Hagins bibelskola i Tulsa, USA. Rörelsen är 
teologiskt en avläggare av pingstväckelsen. Den har fundamentalistisk karaktär 
och lägger stor vikt vid uppenbarelser. Verkligheten uppfattas som dualistiskt 
uppdelad i ont eller gott. Världslig framgång och god hälsa ses som bekräftelse 
på sann tro och Guds kärlek. Sjukdom och fattigdom uppfattas som tecken på 
onda makters inflytande på den enskildes liv. Healing och exorcism praktiseras. 
Bekännelse spelar en viktig roll i trosutövandet: genom att bekänna hälsa och 
framgång, får trosutövaren detta. Rörelsen har egna skolor och förskolor 
(Andersson, 1995; Nylund, 2004; Kornhall, 2010).

1.5.1.1. Upplevelser av Livets Ord

Per Kornhall (2010) levde som medlem i Livets Ord mellan åren 1984-2001. Han 
beskriver livet innan medlemskapet som vilset, men självvalt. Vid inträdet i 
rörelsen gav han upp alla sina drömmar, för att ägna tid och pengar åt att uppfylla 
Ulf Ekmans dröm. Han uppger att han under 17 år levde i en värld, där hans 
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behov och vad som var tillåtet dikterades av rörelsen. 
     Kornhall beskriver sin gymnasietid som lycklig, med vänner och intressen. 
Efter att ha arbetat en tid inom vårdsektorn, begav han sig ut på luffarresa - som 
han sjuk och drogpåverkad avslutade i Indien. Den erfarenheten hade betydelse 
för att han gav sig in i en sluten religiös grupp; han fick upp ögonen för 
alternativa andliga  upplevelser. Ett år senare drabbades han av existentiell 
ångest. Det var i det läget han stötte på Livets Ord. Omvändelsen var omedelbar. 
Det kändes bra att tillhöra något och han blev innesluten i en brinnande 
gemenskap. Han konstaterar: "Jag blev en fanatisk medlem. Jag hade inget att 
förlora och allt att vinna" (Kornhall, 2010). Livet i församlingen pendlade mellan 
extas och intensiva försök att vinna andra för Jesus och rörelsen. Under ett år på 
bibelskola träffade Kornhall sin blivande fru, gifte sig och bildade familj. 
Kornhall försörjde sin familj genom diverse arbeten, allt medan de uppmanades 
att "leva av tro" - d v s att Gud skulle fylla familjens behov. Barnen gick i 
rörelsens skola och hela familjens umgänge bestod av trosfränder. Genom en 
långdragen process började Kornhall tvivla på Livets Ord. En rad anledningar 
ledde fram till att han till slut, efter 17 år, lämnade organisationen. Han studerade 
till gymnasielärare med inriktning mot kemi och biologi. Detta upplevde han 
positivt, både att komma i kontakt med människor utanför rörelsen och att 
kritiskt få använda sin hjärna. Han undervisade bl a i biologi på Livets Ords 
gymnasium och såg som sin uppgift att ge eleverna argument för sin tro. I detta 
sammanhang blev det allt mera uppenbart att församlingens hållning till 
vetenskap - då särskilt evolutionsläran - var ohållbar. Under ytterligare 6 år 
stannade han kvar inom rörelsen, av hänsyn till sin familj. Han förstod att ett 
uppbrott skulle orsaka äktenskapliga problem, problem med vänner, samt 
svårigheten att erkänna för sig själv att han varit med i en sluten religiös rörelse. 
Senare beskriver han att han inte hade en aning om styrkan i de tillbakahållande 
psykologiska krafterna. Hans kritik mot organisationen och Ulf Ekman blev allt 
mera uttalad. Effekterna blev chockartade. Kornhall började uppleva sitt arbete i 
skolan som "en andlig våldtäkt på barnen". 
     Avgörandet kom då vänner till familjen uteslöts från församlingen och frystes 
ut, på pastorernas uppmaning. Efter en veckas funderande i avskildhet tog 
Kornhall beslutet att lämna Livets Ord. Han ställde ledningen till svars, läste på 
om sekter och förundrades över sina nyvunna insikter. Han förlorade sitt arbete 
vid rörelsens skola och kallades till ett möte med skolans ledning. En jurist 
rekommenderade honom att kontakta pressen, ta med en vän och gå till mötet för 
att se vad som skulle hända. Då vännen inte tilläts delta, vände Kornhall i dörren. 
Senare framkom att Kornhall förväntats göra avbön och rätta in sig i ledet. I 
stället stämplades han - inför sina egna barn - som farlig. Vänner och bekanta i 
församlingen övergav honom, varnade av församlingen. Han mottog fler hot. 
Hustrun vände honom ryggen. Det svåraste under denna tid, var relationen till 
barnen. Per Kornhall beskriver sina inre tvivel under avfallsprocessen: "Tänk om 
rörelsen har rätt, tänk om Gud kommer att straffa mig?" Han menar att man kan 
beskriva en sektprogrammerad hjärna som i viss mån infantiliserad. Han liknar 
sin erfarenhet av att lämna rörelsen, som ett uppbrott från ett långvarigt 
förhållande. När Kornhall lämnat Livets Ord, försökte han ta upp tråden i livet 
där han lämnat den 17 år tidigare. Han beskriver sig som en sorts dinosaurie, som 
missat närmare 20 år. Genom att söka sig till tidigare intressen, fick han verktyg 
att väcka sitt eget liv igen och spåra sitt eget jag. Han upplevde en oerhörd känsla 
av frihet (Kornhall, 2010).
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1.5.2. Finlands Förebedjare

Finlands Förebedjare är en liten, relativt okänd rörelse. Den grundades av Leila 
Heinonen i Uleåborg den 23 augusti 1960, som en väckelserörelse med rötter i 
laestadianismen i norra Finland. Hon kallades allmänt för Uleåborgsprofetissan. 
Läran bygger på profetissans uppenbarelser, att ett visst antal personer måste 
omvända sig för att ett land skall kunna räddas. För Finlands del rörde det sig om 
att 800 000 personer skulle ansluta sig till rörelsen. Undergångsåret angavs vara 
1962. När detta år passerat utan att något hänt, omtolkade Heinonen sitt budskap 
till att gälla även Sverige och Norge. Läran bygger på hennes budskap, och 
medlemmarna anser sig vara särskilt utvalda av Gud. Profetissan ser sig själv 
som Guds representant och uttolkare av Guds tankar, samt helbrägdagörare. 
Demonutdrivning tillämpas både för barn och vuxna. Barnen blir som unga 
trolovade med varandra och helst bortgifta tidigt. Alla i rörelsen betalar tionde till 
Leila och hennes familj. 1986 flyttades all verksamhet till Uppsala. Rörelsen 
marginaliserades, blev allt mera sluten, radikaliserad och manipulativ. Krav på 
underkastelse skärptes, livet blev allt mera styrt och olydnad straffades med hot 
om helvetet. Medlemmarna tilläts inte gå till läkare, inte välja äktenskapspartners 
och inte använda preventivmedel. TV, tidningar, böcker, radio förbjöds, liksom 
det mesta i kulturväg. Barnen skulle tuktas och olydnadens ande drivas ur dem. 
(Nylund, 2004; Essén, 2008). 
1.5.2.1.Upplevelser av Finlands Förebedjare

Cecilias föräldrar gick med i Finland Förebedjare på 60-talet, innan hon föddes. 
Hon gick i vanlig skola under sin uppväxt. Hon menar att detta gjort henne till 
två personer, en inne i rörelsen och en annan utåt. Hon levde i ett ständigt 
dubbelspel. Samhället utanför var fördömt, och den rätta vägen fanns i 
församlingen. Det hon upplevde svårast var de ständiga hoten om eldsjön; 
helvetet, dit den som inte följde profetissans påbud skulle hamna. Gud och Jesus 
hade biroller i församlingens budskap. Medlemmarna skrämdes till 
underkastelse. Barnen berättade aldrig för utomstående om sin situation, av 
lojalitet med profetissan och sina föräldrar. Minst en helg i månaden åkte 
medlemmarna till Uleåborg, för att delta i möten och andeutdrivning där. Inom 
gruppen existerade ett massivt kvinnoförtryck. Män och kvinnor satt separerade 
under mötena - helst skulle de inte kunna se varandra. Cecilias mamma dog i 
cancer i slutet av 80-talet. Den av läkare ordinerade behandlingen med strålning 
och cellgifter tilläts inte. I stället skulle mamman behandlas i enlighet med Leilas 
direktiv: filmjölk och jod - "Herrens medicin" (Essén, 2008) .
     Cecilia menar att hennes mentala avhopp började när hon var tretton år. Hon 
anser idag att det var en kombination av goda kontakter i den yttre världen, och 
en växande insikten att något var fel inom församlingen. Cecilia började umgås 
med vänner utanför rörelsen. Det ledde till att hon utsattes för massiv 
andeutdrivning på flera stora möten. 
     Trots detta lyckas hon bygga upp ett kontaktnät utanför rörelsen. Successivt 
deltog hon allt mindre och 1994 lämnade Cecilia rörelsen tillsammans med sin 
pappa. Hennes syskon hade lämnat rörelsen några år tidigare. Hjälpen från 
samhället var mycket bristfällig och slutligen tog hennes syster sitt liv. Själv fick 
Cecilia kontakt med en sektkunnig terapeut, en advokat och andra avhoppare. 
Hon upplevde detta som otroligt viktigt. Avhopparnas berättelser var näst intill 
identiska. Hon menar att svårigheterna att bli förstådd är en bidragande orsak till 
avhoppares ovilja att berätta om sina erfarenheter. Därtill kommer det inpräntade 
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förbudet att avslöja något utanför gruppen. Dessutom skäms de tidigare med-
lemmarna för sin bakgrund. Idag upplever Cecilia sig ha ett bra liv, men varje 
gång hon berättar om sin bakgrund, berörs hon så starkt att det tar flera dagar att 
släppa taget igen (Essén, 2008).

1.5.3. Hare Krishna

Hare Krishna-rörelsen har sina rötter i hinduismen. Vedaskrifterna anses mycket 
viktiga  -  speciellt  Bahagavagita.  Enligt  Bahagavagita  finns  Krishna  i  alla 
människors hjärtan, men vi behöver underkasta oss en guru för att lära oss förstå 
detta.  Livet  inom  Hare  Krishna  styrs  av  många  regler:  daglig  recitation  av 
Krishna-mantrat  minst  1728  gånger  varje  dag,  förbud  att  äta  kött,  fisk,  ägg, 
svamp och lök. Det är inte tillåtet att dricka alkohol, kaffe eller thé, ej heller att 
använda  tobak.  Meditation,  mantras,  religiösa  ceremonier  och  tron  på 
reinkarnation  är  vitala  komponenter  i  rörelsens  lära.  Medlemmarna  bör  bära 
indisk klädedräkt. Det dagliga schemat börjar kl. 03.30 och avslutas kl. 22.00. 
Helst bör medlemmarna leva i kollektiv (Arlebrand et al., 2003; Nylund, 2004).

1.5.3.1. Upplevelser av Hare Krishna

Sandras föräldrar anslöt sig till Hare Krishna i början av -70-talet. Fram till nio 
års ålder växte hon upp i tron att alla utanför den egna rörelsen var demoner och 
hemska, köttätande människor. Hon bodde avskärmat på ett jordbrukskollektiv på 
Almviks gård utanför Järna, i Södertälje kommun. Sandra har inga dåliga minnen 
från sina tre första år. Däremot har hon mycket skrämmande minnen från fyraårs-
åldern, då hon och hennes tvååriga lillasyster blev lämnade ensamma kvar hos 
Hare Krishna, utan föräldrar eller någon annan nära person. Systrarna vistades i 
kollektivet långa perioder, utan att veta var föräldrarna fanns. Som sexåring fick 
hon inte bo eller umgås med sina föräldrar. Enligt läran, skulle inga vuxna ägna 
tid åt barn, varpå ingen tog ansvar för att barnen fick tillräckligt med mat, kläder 
eller nödvändig hygien. De sanitära förhållandena på gården var undermåliga - 
ofta saknades toaletter och ventilation. Föräldrarna ägnade tiden åt försäljning 
och mission. Barn uppfattades som störande inslag. Därför upprättades ett 
internat-liknande boende, övervakat av en lärare. Många vuxna, som inte var 
engagerade i mission, var psykiskt sjuka på olika sätt. De fick ta hand om barnen 
i skolinternatet. Barnen undervisades i Krishna-medvetande och skulle lära sig 
sanskritverser ur Bahagavagita utantill. Det ansågs viktigast, trots att skolan 
skulle följa svensk läroplan. Barnen undervisades om ett tredje världskrig som 
närmade sig, då gudinnan Kali skulle döda alla, förutom Hare Krishna-
medlemmarna. Därefter skulle gudinnan inrätta en ny världsordning, uppbyggd 
på det vediska kastsystemet. Barnen skrämdes med köttätarna i samhället 
utanför. Fysisk misshandel av barn förekom ofta. Dagen började kl. 04.00 på 
morgonen. Samma schema gällde för vuxna och barn, utom att barnen fick gå till 
säng kl.16 för att orka upp i gryningen. Barnarbete i jordbruket förekom ständigt. 
På gården serverades bara två måltider per dag, när det inte var fasta. Sandra 
berättar att hon som barn hade "svält-mage". På söndagarna förkom fester, då 
barnen iklädda  vackra saris, framförde små pjäser. Det var bara då de fick äta sig 
mätta.  
     När Sandra var sju år skildes föräldrarna. Pappan reste jorden runt för Hare 
Krishnas räkning. Mamman fick, som skild kvinna, inte bo i kollektivet. 
Syskonen fortsatte bo i internatet. Sandra berättar att hon skämdes över att ha det 
bra hos sina farföräldrar, när hon någon gång vistades hos dem, eftersom de 
tillhörde köttätarna. Sandra försökte rymma sex till åtta gånger under sin 
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uppväxt. 
     I tioårsåldern flyttade Sandra mellan sina föräldrar och olika skolor . Hon 
hade svårt med kamrater, eftersom hon upplevdes som annorlunda. Vid tolv års 
ålder flyttade hon med sin mamma till USA, där hon tvingades bidra till 
familjens försörjning genom gatuförsäljning. Två år senare återkom hon till 
Sverige, och fick gå hela årskurs sju i vanlig skola. Därefter hamnade hon i 
kollektivet igen och fick ägna sig åt hårt, oavlönat arbete. Hon sov på en madrass 
på golvet, alla hennes ägodelar rymdes i en plastpåse - hon levde som en slav. 
Det var först när Sandra i sextonårsåldern insåg att hon skulle bli bortgift, som 
hennes egen vilja började växa. Hon lyckades övertala sin pappa att skicka 
pengar, för att kunna besöka honom. Efter besöket åkte hon till sin farmor och 
farfar - och lämnade Hare Krishnarörelsen. 
     Livet utanför rörelsen blev en kulturchock. Hon förstod sig inte på samhället. 
Efter en fest hos sin indiske arbetsgivare, var Sandra gravid. Hon hade inga 
minnen, men fick veta att hon lockat till sex. Efter att ha misshandlats, sökte hon 
upp kvinnojouren och blev medveten om att hon inte var den första som drogats 
och utnyttjas av samme arbetsgivare. Hon fick kontakt med en engagerad 
socialsekreterare, men socialtjänsten hade varken kunskap eller beredskap att 
hantera en bakgrund som hennes; hon passade inte in i systemet. Sandra anser att 
hennes uppväxt kan jämföras med ett övergrepp över halva hennes liv. Hon 
upplever att samhället inte kan förstå, att hennes uppväxtvillkor kan förekomma i 
Sverige. Hennes starkaste barndomsminnen är hunger och smärta. 
     Sandra är idag i trettioårsåldern och har fem egna barn. Hon undrar varför 
samhället inget såg eller förstod. Hon menar att det är väldigt svårt att ta sig ur 
Hare Krishna, om man inte har någon person att vända sig till, eftersom allt 
utanför är stämplat som synd. Då allt utanför är förbjudet, finns det ingen gräns 
när man väl har överskridit en. Sandra menar sig ha haft grupptänkandet kvar i 
minst tio år efter uppbrottet. I stressfyllda situationer kan hon återuppleva 
situationer från Hare Krishna-tiden. Idag upplever hon störst svårigheter med 
eget tänkande och att veta vad hon själv vill. Ibland kan hon fortfarande känna 
sig som en syndare (Essén, 2008).

1.5.4. Jehovas Vittnen     

Rörelsen grundades på 1870-talet i Pennsylvania, USA, av Charles T Russel. Det 
officiella namnet är Bibelsällskapet Vakttornet. Budskapet är apokalyptiskt och 
vittnena väntar på det sista slaget vid Armageddon, när Gud (Jehova) skall 
besegra sina jordiska fiender. Därefter skall en 1000-årig fred på jorden följa. 
Efter den perioden kommer Satan att släppas lös för en kortare tid innan 
evigheten. 144 000 trogna vittnen kommer att få evigt liv i himlen och regera i en 
himmelsk teokrati. Övriga vittnen får evigt liv på jorden. De otrogna kommer att 
gå under. Den sista striden förväntades, enligt Russel, inträffa 1914. När så inte 
skedde, omtolkades året 1914, som "en generation fr o m 1914". Den kristna tre-
enigheten förnekas och bibeln anses ordagrant inspirerad av Jehova (Wikström, 
1977; Andersson,1995; Arlebrand et al., 2003).

1.5.4.1. Upplevelser av Jehovas vittnen

Jens växte upp tillsammans med föräldrar och två bröder inom Jehovas Vittnen. 
Han upplevde sin uppväxt som trygg, varm och positiv - han tillhörde de utvalda, 
som skulle få evigt liv. När han började skolan informerade mamman fröken om 
att Jens var ett vittne och inte firade födelsedagar och kyrkliga högtider. I skolan 
var Jens noga med att inte delta i klassens aktiviteter, om han inte säkert visste att 
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även ett vittne fick delta. Han vill göra det som var rätt i Guds ögon. I Bibeln 
stod det: "ni är inte en del av världen", och de orden ville han leva efter. 
De flesta i församlingen tillhörde inte de 144 00 utvalda, som skulle komma att 
regera i himlen utan såg fram mot ett evigt liv på jorden. Så också Jens föräldrar. 
Därför åt de inte av bröd och vin, som skickades runt i bänkarna. Att inte delta i 
måltiden var deras sätt att markera grupptillhörighet. Jens kände sig aldrig 
tvingad att vara ett Jehovas vittne under sin uppväxt. Pappan hade anslutit sig när 
han var femton år gammal. Mamman var född vittne. Själv växte han inom 
rörelsen i trygg förvissning om att när barnen i skolan kallade honom 
Jehåvasjäveln, var det  bevis på utvaldhet. Vid femton års ålder döptes han som 
Jehovas Vittne; han upplevde enhet och harmoni. Han hade valt läger. 
     I tonåren träffade Jens Emma på ett stormöte och blev djupt förälskad. Hon 
var inte som andra vittnen, hon följde inte regler - det var inte synd, men heller 
inte rätt. Emma brydde sig inte om vad andra vittnen tyckte och tänkte. Hon 
utmanade Jens sanningar, och för första gången märkte han att svaren inte räckte. 
Hennes bror Erik var likadan. Hon ville studera, något som var ovanligt bland 
vittnena. Erik och Emma delade lägenhet efter studentexamen och Emma började 
studera på universitetet. 
     Uppbrottet började med att Eriks tro radikalt förändrades. Det ledde till att han 
uteslöts ur rörelsen. Eftersom Jehovas Vittnen praktiserar utfrysning av avfälliga 
medlemmar, restes snart krav att Emma skulle bryta alla kontakter med sin bror. 
Emma vägrade och hamnade därmed ute i kylan. Jens insåg vad som höll på att 
hända. Hans egen värld började skaka i sina grundvalar när Emma uteslöts ur 
församlingen. Därefter vändes uppmärksamheten mot honom själv med  krav att 
han skulle bryta med Emma. Jens började tvivla på sanningen i läran och började 
ifrågasätta sådant, som han tidigare tagit som självklara sanningar. Vid samma tid 
förolyckades Jens pappa och yngre bror i en bilolycka. Olyckan inträffade efter 
ett uppdrag i Rikets sal, där det egentligen varit meningen att Jens själv skulle ha 
deltagit. Pappan dog på sjukhuset, eftersom han vägrade blodtransfusion. 
Brodern omhändertogs temporärt enligt lagen om vård av unga, eftersom han 
ännu inte var döpt vittne. Därmed kunde transfusionen genomföras. Pojkens liv 
stod, trots detta, inte att rädda. 
     Jens hamnade i ett kristillstånd. Han bestämde sig för att lämna rörelsen, men 
drog på uppbrottet av hänsyn till sin mor. Han ville inte att hon skulle förlora 
ytterligare en familjemedlem. Nya krav på att lämna Emma restes. Han ville inte 
bli avfälling - den största synden av alla, men kunde inte bryta med flickvännen. 
Därmed blev även Jens utesluten, med total utfrysning som följd. Hans forna 
trosfränder vägrade se och hälsa på honom, när de möttes på gatan. Jens upplevde 
att det var de som lämnade honom - inte tvärt om. För första gången i sitt liv 
kunde han själv bestämma vad han ville tro på och vad han ville göra med sitt liv. 
Känslan var berusande. Problemet var att han inte visste vad han skulle tro på 
eller vad han ville göra. Han upplevde att han inte visste vem han själv var 
längre. Alla rutiner i livet var borta, och han orkade inte skaffa nya. Han kämpade 
med att vara vanlig. Han undvek att berätta om sin bakgrund, därför att den 
överskuggade honom själv i nya relationer. Jens började söka sig till nattligt 
uteliv. Han upplevde att han förlorade sig själv i hopp om evig berusning. Det tog 
honom flera år att hitta tillbaka till sin bardoms drömmar - att skriva filmmanus 
(Pettersson, 2008). 
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1.5.5. Katolskt klosterväsende

Det kristna klosterväsendet växte fram i Egypten på 300-talet, då människor drog 
sig ut i öknen för att leva eremitliv i ensamhet eller i grupp. Ordnar och 
kongregationer spelar en stor roll inom den romersk-katolska kyrkan. 
Klosterordnarna kan definieras som en gemenskap av kvinnor eller män, som bor 
tillsammans med det religiösa livet som huvudsyfte. Kongregationer är 
klostersammanslutningar från senare tid. Medlemmarna avlägger löften om 
fattigdom, kyskhet och lydnad. Benediktinorden är kyrkans äldsta orden och 
grundades av Benedict av Nursia på 500-talet. Hans klosterregel kom att få stor 
betydelse för klosterlivets utveckling. En katolsk munk eller nunna tillhör alltid 
en särskild klosterorden, som hålls samman av en gemensam regel och ett ofta 
hierarkiskt nätverk (Beskow, 1997; Ewald, et al., 2006; Andersson, et al., 2009). 

1.5.5.1. Upplevelser av katolskt klosterväsende

Helene växte upp i Danmark, född i en katolsk, ungersk familj. Föräldrarna 
skilde sig och åren därefter blev tunga. Helene slets mellan känslor av svek och 
ansvar gentemot modern. Därav kom det sig att hon, på inrådan av en 
skolpsykolog, kom att tillbringa åren mellan tretton och sjutton  på en kristen 
internatskola. Trots att hon provocerade och ifrågasatte regler och konventioner, 
lät föreståndaren henne förstå att det inte var något fel på henne som person. 
Detta upplevde hon som oerhört betydelsefullt. När Helene var i femtonårsåldern, 
besökte hon  ett klosterpensionat. En eftermiddag skulle en av nunnorna berätta 
om ordenslivet. Det visade sig vara klostrets unga, livfulla priorinna. Hon gjorde 
ett djupt intryck på Helene, som började längta efter liv bunden vid Gud med 
band, som inte kunde brytas lika lätt som i hennes egen trasiga familj. Hon ville 
låta sig vägledas av denna kvinna. Priorinnan, Moder Benedicta, inbjöd Helene 
till klostret för att leva en tid med nunnorna. Gemenskapen hade utökats med en 
skara mycket unga systrar, som alla hade inspirerats av Moder Benedicta. 
Priorinnan såg till att Helene tillbringade mycket tid med dem. Helene beslutade 
att hennes framtid fanns i kloster, men hon skulle vänta till sin artonårsdag. 
Därmed började Helene leva ett förvirrande dubbelliv  med pojkvän, samtidigt 
som hon var fast besluten att bli nunna. Loven tillbringade hon i klostret. Under 
första lovet föreslog Moder Benedicta att Helene skulle inträda i klostret redan 
veckan därpå, eftersom hennes världsliga liv tycktes gå lite väl snabbt. Helene 
tackade med glädje ja och reste hem för att få sina föräldrars tillstånd. Mamman 
var positiv, men hennes biologiske pappa vägrade. Helene tolkade den brutna 
relationen, som en försakelse för Guds kallelse. 
     Vid sexton års ålder, anslöt Helene sig till en av de mest slutna 
klosterordnarna, Benediktinorden. Priorinnan strävade efter att radikalisera 
klostret i striktare riktning. Orden ägnade sig åt bön, kontemplation, 
tillbakadragenhet, samt fysiskt jordbruksarbete. Så började Helene sin strävan 
efter att bli en god nunna i den klosterfamilj, som grundad på sina eviga löften, 
aldrig skulle kunna splittras. Moder Benedicta blev en mycket viktig person i 
hennes liv. Under långa samtal och mycken uppmärksamhet förde hon 
postulanten in i det religiösa livets mysterier, med svar på alla frågor. Året efter 
invigdes Helene som novis vid en högtidlig ceremoni, och antog namnet syster 
Filippa. En viktig och smärtsam händelse inträffade i syster Filippas liv, då en av 
de andra noviserna plötsligt lämnade gemenskapen, efter att ha framfört kritik 
mot priorinnans sätt att leda klostret som en sekt. Kritiken uppfattades som sett 
svek mot den av Gud utvalda. Kritiken var så allvarlig att Moder Benedicta 
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kallades till biskopen. Därefter nämndes aldrig den avfallna systern mera. Syster 
Filippa uppfattade, att hennes uppdrag nu låg i att vara ett trofast stöd åt sin 
älskade priorinna. Syster Filippa blev Moder Benedictas förtrogna. Tvivel mot 
Moder Benedicta var tvivel mot Gud själv. Lojaliteten skulle vara absolut, tvivel 
fångas upp i tid, eftersom de var tecken på att djävulen fått tillträde. Efter fem år 
avlade syster Filippa kloster-löftena. Hon kände sig konstigt tom inför 
ceremonin, men hoppades att känslan skulle ge med sig när löftet väl var givet.
     Syster Filippa fick allt större svårigheter att  underkasta sig priorinnans påbud, 
särskilt när de tangerade etiska gränser. Hon fick sömnsvårigheter, hamnade i 
konflikt med sitt inre, och kände sig falsk. Det uppfattades som tecken på 
svaghet, och därmed ansågs hon vara  ett dåligt föredöme. Samtidigt utnämndes 
hon som 26-åring till subpriorinna. Glappet mellan ideal och verklighet blev allt 
tydligare. Moder Benedicta införde offentlig bekännelse. Om innehållet var kritik 
mot henne själv, frammanade hon lydnad genom örfilar. Syster Filippa kunde inte 
längre hålla tvivlen på priorinnans ofelbarhet ifrån sig; psykningar, hot och 
mobbning blev allt tydligare. Under tre år pågick uppbrottsprocessen. Hon 
begärde slutligen förflyttning till ett karmeliterkloster, vilket sågs som förräderi. 
Hos karmeliter-nunnorna trivdes syster Helene Maria, som hon nu kom att heta. 
Vrede, sorg och  insikt om hur fel de tidigare tolv åren varit, växte. Karmeliternas 
priorinna bekräftade Helenes upplevelser, och gav henne frihet att offentliggöra 
sin historia. Hon skrev ett långt brev till biskopen, som vände sig till Vatikanen. 
Ärendet avfärdades. Syster Helene kände vanmakt: än en gång fick hon en känsla 
av att hon inte bara hade fel - utan att det hörde till hennes person. Sorgen 
övergick i utmattning och utvecklades till depression; hon var vid självmordets 
gräns. Hennes nya priorinna insåg allvaret och rekommenderade tre månaders 
vistelse utanför klostret. Det blev en stor lättnad - äntligen en överordnad som 
godkände hennes önskan. En månad senare visste hon, att hon aldrig skulle 
återvända. Vatikanen löste henne från klosterlöftena. Resan ut ur klostret 
upplevde Helene som en resa till sitt rätta jag (Hägglund, 2009).
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Kapitel 2 Teori

2.1. Presentation av teorier

2.1.1. Social Identity Theory

Social Identity Theory utarbetades ursprungligen av Tajfel och Turner (1982-
1987), för att förklara varför människor favoriserar sina egna in-grupper (in-
groups) framför andra grupper (out-groups) (Tajfel, 1982; Turner, 1987; Abrams 
& Hogg, 1999; Brehm et.al.,1999; Kassin et al., 2011). De menar att människor 
strävar efter att öka sin självkänsla. Självkänsla kan ökas genom att medlemmar 
av grupper uppfatta sina egna grupper -in-grupper - mera fördelaktigt än andra 
grupper - ut-grupperna - d v s genom in-grupps favoritism. Teorin bygger på två 
komponenter: dels den personliga identitet och dels den sociala identiteten, 
baserat på de in-grupper en individ tillhör (Ibid.). Hot mot individens självkänsla 
ökar behovet av in-gruppsfavorisering, samtidigt som uttryck för in-
gruppsfavoritism ökar individens självkänsla. Detta leder till social 
katergorisering, vilket accentuerar skillnaderna mellan in-grupperna och ut-
grupperna, samtidigt som likheter bland in-gruppernas medlemmar betonas på 
stereotyp basis. In-gruppens medlemmar konstruerar en gruppnorm, som både är 
deskriptiv och preskriptiv gällande trosföreställningar, attityder, känslor och 
beteende, i syfte att minimera in-gruppens olikheter och maximera skillnader 
gentemot andra grupperingar; en distinktion mellan "vi" och "de andra"  skapas. 
När människor identifierar sig själva som gruppmedlemmar - d v s som 
medlemmar i en viss social kategori - leder detta till favorisering av in-gruppen, 
vilket i sin tur får dem att assimilera till gruppens normsystem (Ibid.). Lojaliteten 
med in-gruppen och aversion gentemot ut-grupper tenderar att vara starkare i 
minoritetsgrupper. Hot mot en individs självkänsla ökar behovet av favorisering 
av in-gruppen, vilket i sin tur ökar individens självkänsla. Att vara en del av en 
favoriserad in-grupp, stärker, enligt Social Identity Theory, individens självkänsla 
(Tajfel, 1982; Turner, 1987; Abrams & Hogg, 1999; Brehm et al.,1999; Kassin et 
al., 2011).

Social Identity Theory illustreras med följande flödesschema:
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2.1.2. Sigmund Freuds dynamiska personlighetsmodell

Enligt Sigmund Freud personlighetsteori består personligheten av tre 
komponenter: id, ego och superego, d v s det , jag och överjag (Freud, 1930/1961; 
Zimbardo, et al., 1995; Wierzbicki, 1999; Geels, 2001; Gerring & Zimbardo, 
2010). Detet symboliserar en primitiv sida hos människan, styrd av biologiska 
instinkter och behov. Detet agerar enligt lustprincipen och strävar ständigt efter 
omedelbar och maximal behovstillfredsställelse (Ibid.). Egot/Jaget står för 
personlighetens andra komponent. Jaget är medvetet och realistiskt, och har 
förmågan att reflektera över orsaker till och konsekvenser av individens 
handlande. Freud menar att jaget agerar enligt realitetsprincipen, vilket innebär att 
maximal belöning i förhållande till realistiska förutsättningar eftersträvas. Den 
tredje personlighetskomponenten i Freuds modell, utgörs av superego/överjaget. 
Överjaget utgörs av individens moralbegrepp och värderingar. Sålunda skulle 
sociala och religiösa värden ingå i överjaget. Freud diskuterar två aspekter av 
överjaget - dels ideal-jaget och dels samvetet. Ideal-jaget innebär de värden och 
ideal individen strävar efter. Samvetet är, enligt Freud, den del av personligheten, 
som får individen att känna skuld, efter att ha brutit mot en moralisk värdering 
(Ibid.). Freud beskriver dessa tre kom-ponenter i ständig, omedveten konflikt med 
varandra. Jaget tvingas, av detets och överjagets påtryckningar, till ständiga, 
realitets- och konsekvensanpassade kompromisser. Denna kamp leder, enligt 
Freud, till konstant intrapsykisk dynamik (Freud, 1930/1961; Zimbardo, et al., 
1995; Wierzbicki, 1999; Geels, 2001; Gerring & Zimbardo, 2010). Geels (2001) 
menar att begreppet homeostas kan introduceras i detta sammanhang - människan 
strävar efter jämvikt, balans och ordning. Han menar att det mänskliga psyket 
använder sig av den dynamiska process, om bäst lämpar sig för att upprätta 
ordning och undvika kaos. 

Freuds modell illustreras med följande skiss.
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2.1.3. Carl Rogers personlighetsteori

Carl Rogers formulerade 1959 en förenklad modell över personligheten 
grundläggande struktur (Rogers,1959; Zimbardo, et al.,1995; Wierzbicki, 1999; 
Gerring & Zimbardo, 2010). I den utgår han från begreppet själv, med vilket han 
refererar till individens subjektiva uppfattning av sitt eget själv, även kallad 
självbild. Självbilden innefattar både individens styrka och svagheter, både 
tillgångar och brister. En viktig komponent i självbilden är ideal-självet - d v s det 
själv individen skulle föredra att vara. Real-självet innebär det själv individen 
uppfattar att man faktiskt har. Rogers menar att ju större kongruens individen 
upplever mellan sitt ideal-själv och sitt real-själv, desto större sannolikhet att 
individen upplever psykisk hälsa (Rogers, 1959; Zimbardo, et al., 1995; 
Wierzbicki, 1999; Gerring & Zimbardo, 2010). 
     Rogers menar att både självet och ideal-självet utvecklas ur individens 
tolkning av sina personliga erfarenheter. Dessutom formas både självet och ideal-
självet av andra människors respons på och värderingar av individen. Om en 
individ tvingas förtjäna positiv uppskattning, betyder detta att individens värde är 
beroende av om individen lyckas uppfylla andras villkor. Detta kommer att 
påverka individens självuppfattning negativt och leda till dålig självkänsla och ett 
överdrivet ideal-själv. Omvänt, menar Rogers, att villkorslös kärlek och 
uppskattning medför psykiskt välmående och positiv utveckling av självet. 
Individen kommer att utveckla en positiv självbild av att vara värd villkorslös 
kärlek och respekt, oavsett förtjänst. I detta fall kommer individen att uppfatta 
kongruens mellan sitt själv och sina positiva erfarenhet. Kongruens är, enligt 
Rogers (1959), en av de viktigaste prediktorerna för psykisk hälsa (Rogers, 1959; 
Zimbardo, et al., 1995; Wierzbicki, 1999; Gerring & Zimbardo, 2010).

Rogers modell illustreras med följande skiss:
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2.2. Arbetsmodell
Geels & Wikström (2006) menar att all religion hör hemma i ett socialt 
sammanhang. Religion tillhandahåller ett system av värderingar som ger mening 
åt individens liv och påverkar hur individen uppfattar och sin sociala verklighet 
(Ibid.). Tajfel (1982) och Turner (1987) knyter genom sin Social Identity Theory 
ihop de två aspekterna personlig identitet och social identitet (Tajfel, 1982; 
Turner, 1987; Abrams & Hogg, 1999; Brehm et al., 1999; Kassin et al., 2011). 
Därigenom kan denna socialpsykologiska teori fungera som övergripande 
förklaringsmodell för hur individens självuppfattning påverkas i en sluten religiös 
kontext. Sigmund Freud, brukar kallas psykoanalysens grundare (Brehm, et al., 
1999). Hans personlighetsmodell utgör en enkel och överskådlig beskrivning av 
personlighetens teoretiska struktur (Freud, 1930/1961; Geels, 2001; Geels & 
Wikström, 2006). Geels och Wikström (2006) föreslår Freuds personlighetsmodell 
som lämplig för analys av religiösa erfarenheter p g a dess holistiska karaktär . 
Carl Rogers teorier (1959) tillhör också den psykodynamiska fåran, men betonar - 
till skillnad från psykoanalysen - inte barndomens avgörande roll. Rogers räknas 
till de humanistiska/existentialistiska teoretikerna, som anser att människan både 
kan och vill utvecklas under hela sitt liv, i relation till och interaktion med sin 
omgivning. Man eftersträvar en holistisk människosyn (Rogers, 1959; Zimbardo, 
et al., 1995; Wierzbicki, 1999; Gerring & Zimbardo, 2010). 
     Materialet analyserades utifrån de tre teorierna: Social Identity Theory, Freuds 
personlighetsmodell, samt Rogers personlighetsmodell. Data analyserades i ett 
första steg utifrån Social Identity Theory, som beskriver hur gruppernas interna 
identitet stärks i förhållande till graden av spänning gentemot yttervärlden (Tajfel, 
1982; Turner, 1987; Abrams & Hogg, 1999; Brehm et al., 1999; Kassin et al., 
2011). Därefter analyserades materialet dels utifrån Freuds personlighetsmodell 
(1930/1961) angående samspelet mellan "Detet", "Jaget" och "Överjaget", och 
dels utifrån Carl Rogers teorier om vikten av kongruens mellan "Ideal-själv" och 
"Realsjälv" för individens självuppfattning (Freud, 1930/1961; Rogers, 1959; 
Zimbardo et al., 1995; Gerring & Zimbardo, 2010). Då både Freuds och Rogers 
teoribildningar tillhör samma psykologiska skola - psykodynamiska teori - men 
med olika infallsvinklar, kunde bättre förståelse för förändringar i informanternas 
självuppfattning uppnås.
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Teorianvändningen i uppsatsen illustreras genom följande arbetsmodell:
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Kvalitativ metod och vetenskapsteori     

All vetenskap är inriktad på att beskriva och förklara ett stycke verklighet 
(Grenholm, 2006). Kvalitativ metod lämpar sig för förståelse av innebörd och 
mening, deskription av kvalitativa egenskaper och variationer begrepps- och 
teoriutveckling, samt exploration (Langemar, 2008; Starrin & Svensson, 2009). 
Metoden är särskilt användbar för att upptäcka samband som har mening och som 
på så sätt kan förstås och för att finna tänkbara förklaringar till samband, som 
redan påvisats med kvantitativ metod (Grenholm, 2006; Langemar, 2008). 
Exploration innebär att sådana områden studeras, där ingen eller mycket lite 
forskning bedrivits, i syfte att hitta relevanta och intressanta frågeställningar inom 
området. Den kvalitativa metoden är ofta empiristyrd. Med det menas att data 
samlas in relativt förutsättningslöst och att frågeställningen är öppen. 
Vetenskapsteoretiskt kan denna metod beskrivas som induktiv, eftersom 
undersökningsprocessen syftar till att fastställa slutsatser utifrån empiri och därför 
är teorigenererande; den utgår alltså inte från hypoteser. Den kvalitativa 
forskningsprocessen präglas av en flexibel undersökande hållning, där planering 
och inriktning ändras allteftersom. Det innebär att kvalitativa studier innefattar 
testande av arbetshypoteser under arbetets gång - ibland beskrivet som abduktion 
- vilket innebär ett växelspel mellan induktion och deduktion (Ibid.). Langemar 
(2008) menar att det kvalitativa arbetssättet är i sig självt passande för 
teorigenererande och empiristyrda studier. 
     Den empiristyrda forskningsprocessen är cirkulär, på så vis att det inte finns en 
tydlig avgränsning mellan undersökningens början och slut. Datainsamlandet kan 
ske vid upprepade tillfällen och pågå parallellt med de andra momenten - till 
exempel formulerande av frågeställning, analys och urval. I kvalitativa studier 
brukar detta arbetssätt gå under benämningen "den hermeneutiska cirkeln" och 
innebär att all förståelse är relativ, på så att delarna i en helhet tolkas utifrån 
helheten och tvärt om. Förståelsen är också relativ till sammanhang, som det 
tolkade befinner sig i - en cirkelrörelse mellan text och kontext, mellan 
förförståelse och ny förståelse (Langemar, 2008; Starrin & Svensson, 2009). Ju 
fler deltagare som finns i en studie, desto viktigare att den hermeneutiska metoden 
kompletteras med någon systematisk analys- och struktureringsmetod (Langemar, 
2008). Langemar (2008) poängterar att denna typ av forskningsprocess har både 
den tidsmässiga och hantverksmässiga tyngdpunkten förlagd på analysen. Hon 
menar att andra utmärkande drag hos den kvalitativa metoden är att frågeställning 
eller syfte, karakteriseras av bredd, snarare än avgränsning och att de är mera 
öppna än specifika. Under arbetets gång  kan frågeställningen ändras - vilket ofta 
leder till ökad fokusering och/eller avgränsning (Ibid.). Ämnen, som är särskilt 
lämpade för kvalitativ analys karakteriseras av komplexitet, kontextberoende, 
föränderlighet och subjektivitet. De subjektiva begreppen kan kallas nominella, 
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eftersom de kan ha olika betydelse för olika människor i olika situationer 
(Langemar, 2008).
     Urvalet i en kvalitativ undersökning kan vara noggrant handplockat, för att 
uppnå kvalitativ representativitet av det man vill undersöka. Data väljs utifrån 
informativitet och lämplig avgränsning; det är alltså data som skall vara 
representativa för populationen (Langemar, 2008).
      Bearbetning av data i kvalitativ analys bygger på tre processer: komprimering 
strukturering och tolkning. Tolkning innebär att texten översätts till ny text och 
bygger på förförståelse och tolkningsramar. Strukturering innebär att data delas 
upp i nya enheter, till exempel efter olika teman. Komprimering betyder att 
materialet minskas i volym, utan att information tas bort. Reflektion bör göras i 
alla forskningsfaser (Langemar, 2008; Starrin & Svensson, 2009).
     De kvalitativa validitetskriterierna kan, enligt Langemar (2008), delas in i två 
huvudgrupper: a) resultatets tillförlitlighet och empiriska förankring: analysens 
förankring i data, generaliserbarheten från data till deltagare, samt 
generaliserbarheten från deltagare till population. b) resultatets meningsfullhet och 
användbarhet, det vill säga hur väl syftet med studiet uppfyllts, samt vilken 
praktisk nytta resultatet kan ge. Andra kriterier vid kvalitativa studier kan vara 
koherens - logiken inom resultatet, överensstämmelse mellan olika delprocesser, 
replikbarhet - upprepbarhet med samma resultat, instämmande - deltagarnas 
instämmande med resultatet, samt perspektivmedvetenhet och reflexiv validitet, 
som avser forskarens förhållningssätt till sin egen förförståelse (Langemar, 2008). 
Validitet i en kvalitativ undersökning kan underlättas av triangulering i processen. 
Det innebär att fler än ett slag av undersökningsmetod ingår i processen, för att 
bedöma överensstämmelsen mellan de olika slagen. Trianguleringen är ett sätt att 
undersöka och höja validiteten. Olika former av triangulering kan användas, till 
exempel analysriangulering, datatriangulering och teoritriangulering (Langemar, 
2008; Starrin & Svensson, 2009). Med triangulering går det att bedöma 
överensstämmelsen mellan de olika undersökningsmetoderna. Triangulering är 
inget validitetskriterium i sig, utan ett sätt att undersöka och höja validiteten. På 
detta sätt kan förståelsen och meningsfullheten öka
     Tematiska analyser innebär att data struktureras utifrån teman. Induktiv 
temaanalys innebär att teman utarbetas utifrån data. Analysen görs "vågrätt" - dvs 
allt material analyseras på en gång och  tematisering görs utifrån svaren i data 
(Langemar, 2008). 

3.2. Bearbetning

Eftersom materialet i den här uppsatsen är komplext, kontextberoende, behandlar 
föränderlighet och subjektivitet, är den kvalitativa metoden utmärkt som 
arbetsmetod. Materialet har bearbetats med kvalitativ, hermeneutisk metod, 
eftersom den är speciellt lämpad för empiristyrd,  induktiv forskning (Langemar, 
2008). Religion uppfattad som ett mänskligt fenomen och dess uttrycksformer, 
som specifika individrelaterade erfarenheter, har legat till grund för valet av 
bearbetningsmetod.  Det innebär att fokus har legat på att beskriva, tolka och 
förstå innebörden i informanternas livsberättelser, utifrån givna frågeställningar 
och valda teorier. Den kvalitativa metoden är särskilt lämpad vid studier av sociala 
fenomen och processer - inte minst sådana som sker mer eller mindre omedvetet. 
Berättelserna har därför bearbetats i enlighet med hermeneutisk kvalitativ metod, 
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vilket medför att data har samlats in relativt förutsättningslöst. Dessutom tillåter 
den att frågorna ställs till det berättade materialet, i stället för att datainsamlandet 
sker utifrån frågeställningen. Tyngdpunkten ligger på analys och diskussion 
(Grenholm, 2006; Langemar, 2008; Starrin & Svensson, 2009). 

3.3. Genomgående teman och kategorier

I ett första steg analyserades materialet innehållsligt, avseende genomgående 
teman och kategorier. Två huvudteman sorterades ut i informanternas berättelser. 
Det första temat utgjordes av den socialpsykologiska process samtliga informanter 
genomgick. Deras berättelser strukturerades utifrån  anslutningsfas, liv i 
medlemskap och uppbrottsfas. Det andra huvudtemat beskrev den förändring 
informanternas självuppfattning genomgick under anslutningsfas, livet i 
medlemskap och uppbrottsfas. I ett andra steg delades informanterna in i två 
kategorier, beroende på omständigheter kring anslutningsprocessen till respektive 
rörelse. 
     Härvidlag formulerades en arbetshypotes: de två, som valt att ansluta sig i 
vuxen ålder, utgjorde den ena gruppen och erhöll beteckningen "kategori 1". 
Dessa hade, enligt Freuds personlighetsmodell, grundlagt sin självuppfattning 
innan inträdet i den religiösa gruppen och borde därför ha en stabil personlighet 
att falla tillbaka på efter uppbrottet. Enligt Rogers modell borde attraktionsfasen 
underlättats av önskan om att ett ideal-själv i enlighet med gruppens normer 
skulle komma att utvecklas under ledarens inflytande. Attraktionsbudskapet 
utlovade att diskrepansen mellan ideal-själv och real-själv skulle övergå i 
kongruens.. Under tiden som medlem i gruppen, borde enligt Rogers modell, 
ideal-självet visa sig ouppnåeligt i förhållande till real-självet - och därmed borde 
resultatet leda till känsla av misslyckande och dålig självuppfattning. 
Medlemmarna i kategori 1 skulle komma att lämna gruppen, för att rädda sin 
självuppfattning. Enligt Social Identity Theory torde deras erfarenheter av den 
egna identiteten i samband med attraktionsfasen, livet i gruppen, samt 
uppbrottsfasen följa teorins processmodell. En andra arbetshypotes utformades: de 
tre informanter, som fötts in i respektive rörelse, tilldelades beteckningen 
"kategori 2". Dessa hade det gemensamt att de grundlagt sin självuppfattning 
inom den grupp de sedan lämnat. Enligt Freuds personlighetsmodell skulle deras 
medvetna jag vara en produkt av spänningen mellan ett det, vars behov, 
åtminstone delvis, avvisats av innehållet i överjaget, som  präglats av de stränga 
normer som varit förhärskande i den grupp de uppfostrats i. Deras jag borde, 
enligt Freuds modell, ha större svårigheter att ta hänsyn till och genomdriva egna 
önskningar och behov. Enligt Rogers personlighetsmodell skulle dessa individer 
ha ett mycket högt ideal-själv i förhållande till sitt real-själv - det vill säga de 
borde ha stora svårigheter att uppnå kongruens i sin självuppfattning. Enligt 
Social Identity Theory borde en del av teorin falla bort - nämligen 
anslutningsprocessen och det aktiva tillägnandet av en gruppnorm. I stället borde 
deras erfarenheter visa på medfödd in-gruppsfavoritism och ut-gruppsaversion, 
som försvårade identetsskiftet vid ut-gruppsfavoritism i anslutning till uppbrottet. 
Slutligen analyserades informanternas berättelser utifrån uppsatsens 
frågeställningar. Genom att applicera dels en socialpsykologisk teori och dels två 
psykodynamiska jag-teorier på samma material, kunde interaktionen mellan 
sociala och individuella processer i materialet bättre förstås. 
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Kapitel 4 Resultat och analys

4.1 Resultat

Materialet har ordnats i följande teman: dels en socialpsykologiska process, som 
alla informanter genomgick, i och med anslutning, liv i medlemskap och uppbrott, 
dels den förändring i självuppfattning som beskrevs i samband med anslutning, liv 
i medlemskap, samt uppbrott. Informanterna har därefter delats in i två kategorier, 
avseende om anslutningen skett i vuxen ålder eller om de fötts in i medlemskapet.

4.1.1. Socialpsykologisk process

Ett genomgående tema kunde ses i den dekonversionsprocess, som alla 
informanter samstämmigt beskrev. Alla hade levt i slutna religiösa rörelser, med 
tydliga sekteroida drag och karakteristisk struktur. Samtliga grupper präglades av 
auktoritära ledare, strängt reglerat liv och minimal kontakt med omgivande, yttre 
samhälle - oavsett religiös förankring. Ledarskapet fick i inget fall ifrågasättas, 
utan att medlemmen riskerade reprimander, hot eller utfrysning. Alla grupper 
levde i hög spänning gentemot det omgivande samhället ,som betraktades med 
misstänksamhet, avståndstagande eller som hot. De informanter som aktivt valt att 
ansluta sig till gruppen, upplevde de stränga, kompromisslösa kraven och 
reglerna, som attraktiva utmaningar och avgörande för deras beslut att ansluta sig. 
Samtliga hade under en period upplevt utvaldhet och mening med livet i gruppen. 
De beskrev stark samhörighet och arbetade hängivet mot ett högre, emmanent 
mål. Svårigheter och försakelser upplevdes som en naturlig aspekt av det liv de 
levde och, i något fall, som bekräftelse på utvaldheten. Livet i gruppen präglades i 
samtliga berättelser av hårt arbete, höga krav, offentlig avbön och intensiv 
interaktion. Kontakt utanför skulle så långt som möjligt undvikas, och ansågs 
nödvändig endast för att fullgöra de religiösa uppdraget. Samtidigt beskrevs också 
vikten av en önskvärd fasad utåt. Inre misshälligheter var inte tillåtna och 
negligerades med olika medel. Efter långvarig utstötning beslutade informanterna 
att bryta upp och lämna den religiösa  gruppen. Eftersom samtliga levt i hög 
spänning gentemot yttervärlden, tvingades informanterna lämna sina närmaste, 
eftersom kontakt med "avfällingar" inte var tillåten. Samtliga i materialet hade 
efter uppbrottet tagit avstånd från sitt religiösa förflutna.

4.1.2. Självuppfattning

Det andra temat i materialet utgjordes av förändringar i informanternas 
självuppfattning. Samtliga vittnade om förändringar i sitt sätt att uppfatta sig 
själva under dekonversionsprocessen, oavsett om den var aktiv eller passiv. Från 
att ha upplevt sig som en lojal medlem, genomlevde samtliga en process, som 
ledde till uppbrott från den religiösa grupp de tillhört. Samtliga beskrev 
dekonversionen som förvirrande och smärtsam. Alla upplevde frustration över att 

21



deras begynnande tvivel på lärans sanning, ledarskapets ofelbarhet eller 
demoniseringen av samhället, inte togs på allvar. Samtliga erfor att de blev 
ifrågasatta, utfrusna och/eller demoniserade i gruppens ögon. Så småningom 
började de ifrågasätta sig själva och sin utvaldhet. Informanterna upplevde att de 
steg för steg tvingades inse att de inte längre var en del av sin tidigare grupp. 
Processen ledde till beslutet att lämna sin religiösa hemvist - och därmed hela sin 
sociala kontext. Efter uppbrottet tvingades informanterna skapa eller återskapa en 
självuppfattning, anpassad till deras nya livssituation, som medlemmar i den 
tidigare hotfulla, onda yttervärlden.

4.1.3. De som anslutit sig i vuxen ålder

Den första kategorin bestod av två personer - Helene, som vid sjutton års ålder 
gick in i Benediktinerorden, och Per som anslöt sig till Livets Ord i 
tjugoårsåldern. Informanterna i denna kategori hade en utvecklad självuppfattning 
när de valde att ansluta sig till den valda rörelsen. Under livet som medlem 
integrerades nya normer och en ny självuppfattning, som de i samband med 
uppbrottet tvingades bryta med. Båda beskriver sitt liv innan medlemskapet som 
vilset, men samtidigt självvalt och med egna åsikter och intressen. De beskriver 
hur de attraherats av den stränga disciplinen och absoluta kraven i respektive 
rörelse. Båda uppfattade inledningsvis sina ledare, som karismatiska personer med 
starka visioner. De tilltalades av att få vara i dessa personers strålglans. Både Per 
och Helene kände sig utvalda och bekräftade. Kravet på lydnad och underkastelse 
upplevdes som en logisk del i konceptet. Allt eftersom började båda uppleva  ökad 
diskrepans mellan budskap och praxis. De fick allt större svårigheter att acceptera, 
vad de upplevde som felaktigheter och grymhet från ledarnas sida och började 
ifrågasätta legitimiteten i ledarnas tolkningsföreträde. Båda beskriver hur de 
försökte ta upp resonemang kring dessa upplevelser - för att mötas av oförståelse 
och krav på avbön. Med tiden blev den inre konflikten ohållbar och de beslutade 
att lämna rörelsen.  
     Tiden efter uppbrottet beskrivs av båda som en tid av sökande efter sin tidigare 
identitet och ett svårt arbete att utveckla sidor och förmågor de undertryckt under 
tiden i rörelsen. Båda upplevde svårigheter med självständigt tänkande och 
beslutsfattande. Ingen av dem ångrade uppbrottet. Både Per och Helene beskriver 
en stor inre lättnad, när beslutet väl var taget, blandad med bitterhet över att inte 
ha tagits på allvar utan i stället successivt stötts ut. Båda ifrågasatte i efterhand 
varför de stannat så länge och inte genomskådat ledningen på ett tidigare stadium. 
Båda behöll sin religiösa tro, men tvingades ifrågasätta och omdefiniera den efter 
uppbrottet.

4.1.4. De som fötts in i rörelsen

Den andra kategorin i materialet utgjordes av Cecilia, som föddes in i Finlands 
Förebedjare, Sandra i Hare Krishna och Jens i Jehovas Vittnen. Dessa informanter 
tillhörde andra och tredje generationens medlemmar. De saknade anslutnings-
erfarenheter, men växte upp i förvissning om att bara de tillhörde den rätta läran, 
och därför var utvalda. De uppfostrades att  tro att alla utanför rörelsen var 
potentiella hot och borde undvikas. Cecilia och Jens gick i "vanlig" skola, medan 
Sandra gick i Hare Krishnas privatskola, som hade inslag av ren vanvård. Jens 
uppger att han kände sig bekräftad, när han i skolan kallades vid öknamn - i hans 
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uppfattning var detta beviset på att han tillhörde de utvalda. Även Cecilia 
upplevde sig som utvald, även när livet totalt dominerades av profetissans 
riktlinjer och hon utsattes för demonutdrivning. Alla tre var medvetna om vad som 
krävdes för att visa upp den rätta yttre fasaden. De ansträngde sig att göra det 
efterfrågade, av rädsla för vad som skulle hända i annat fall - hot om undergång 
och förtappelse. Alla tre beskriver, hur livshändelser tvingade fram tvivel på 
ledarna och läran. De var medvetna om att de skulle tvingas lämna sina anhöriga, 
om de bröt upp från rörelsen. När diskrepansen mellan krav på anpassning och 
deras egen förmåga blev alltför stor, tog de till slut steget att lämna rörelsen. De 
beskriver främlingskap och svårigheter att anpassa sig till livet i samhället, 
eftersom de inte visste vad som var "normalt". De förstod inte hur samhället 
fungerade och hur detta försatte dem i svåra situationer. De upplevde svårigheter 
att hitta nyanser mellan ont och gott, eftersom alla samhällsfenomen tidigare i 
deras liv stämplats som onda. Nu blev de själva en del av denna onda sida av 
världen - och därmed dömda till undergång.  Med avståndstagandet till sin 
bakgrund kom också ett ifrågasättande av den egna identiteten. Samtliga präglades 
periodvis av tvivel på sin nya identitet och upplevde saknad efter dem som de 
lämnat i rörelsen - i synnerhet de familjemedlemmar, de inte längre kunde ha 
kontakt med. De beskriver oro för att läran skulle ha rätt och att de nu skulle vara 
förtappade för evigt, blandat med lättnad över att inte längre vara en del av 
densamma. Ingen sökte sig till något nytt religiöst sammanhang efter uppbrottet.

4.1.5. Sammanfattning av materialet 

Kategori 1: Per Kornhall och Helene Hägglund  beskriver livet innan 
medlemskapet som vilset, men samtidigt självvalt och med egna åsikter och 
intressen. Båda kände sig uppmärksammade och bekräftade, av ledarna inom 
respektive rörelse. Under en tid uppfattade de att de kommit rätt och att de hade 
en viktig livsuppgift och ett högre mål. Livet var meningsfullt. Till en början 
kunde de bortförklara sådant, som inte riktigt stämde in i deras inre uppfattning 
om rätt och fel. De ifrågasatte sitt eget tänkande till förmån för ledningens. Med 
tiden blev detta allt svårare. Båda beskriver hur de försökte ta upp sin frustration - 
för att mötas av oförståelse och krav på avbön. Diskrepansen mellan ideal och 
verklighet inom rörelserna blev med tiden oöverstiglig. De började ifrågasättas 
och frysas ut av respektive rörelses ledning. De ifrågasatte sig själva och sin 
övertygelse, sina upplevelser och sin självuppfattning - vilket så småningom ledde 
fram till beslutet om uppbrott. De kunde inte längre se sig själva som delaktiga i 
sin tidigare situation och upplevde främlingskap i sin religiösa kontext. Uppbrottet 
beskrivs av båda som ett sätt att överleva. Helene beskriver hur hon, på gränsen 
till psykisk utmattning, lämnade rörelsen. Tiden efter uppbrottet blev ett sökande 
efter de personer de en gång varit och övningar i eget tänkande och 
beslutsfattande. Med stora ansträngningar lyckades de återerövra och restaurera 
delar av sin tidigare självuppfattning. Efter uppbrottet uppger båda att de lever ett 
självvalt liv, med en helt annorlunda inriktning. De beskriver ett behov av att 
berätta om sina erfarenheter genom att ge ut dem i bokform.
     Kategori 2: Cecilia, Sandra och Jens uppfostrades i förvissningen att de var 
utvalda, därför att  de tillhörde den rätta läran. De visste vad som krävdes av dem 
inom rörelserna, eftersom ledarna tydligt klargjorde vad som var rätt och fel. De 
var också medvetna om vikten av en god fasad utåt. Samtliga beskriver motvilja 
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och  rädsla för det som fanns utanför, eftersom allt där var demoniskt och ont. Så 
länge de höll sig till läran visste de att de var goda och utvalda. De tre upplevde 
växande diskrepans mellan krav på anpassning och sin egen förmåga att leva upp 
till dem. När livsomständigheter tvingade fram situationer där kraven på under-
kastelse översteg individens förmåga, såg de ingen annan utväg än att lämna 
rörelsen - och därmed hela eller delar av sin familj.  Det var inte tvivel på lärans 
innehåll, som tvinga fram uppbrottet, utan upplevelsen av att inte kunna leva upp 
till förväntningarna. De var alla medvetna om att de skulle bli stämplade som 
avfällingar. Efter uppbrottet uppstod osäkerhet över hur livet ute i samhället skulle 
hanteras. De gick från utvaldhet, till osäkerhet och identitesförvirring. De 
tvingades forma en ny identitet, eftersom de i och med uppbrottet var en del av det 
- i deras ögon - onda samhället. Alla tre beskriver balansgången som svår. Alla 
upplevde en inre och yttre identitetsförskjutning och ett ifrågasättande av hela sin 
tidigare kontext. De hade svikit sina föräldrars ideal, sin gemenskap och sin 
utvaldhet och gjort det mest förbjudna - lämnat det, som de hela sin uppväxt trott 
vara sanningen. De var avfällingar i rörelsens och trosfrändernas ögon. Dessa 
informanter saknade egna anslutningserfarenheter, som varande andra- och tredje-
generationens medlemmar. Deras självuppfattning före uppbrottet präglades av 
exceptionalitet, men även av höga ideal att leva upp till. Diskrepansen mellan 
ideal och verklighet ledde fram till uppbrottet. Efter uppbrottet saknade de 
alternativ självuppfattning att återvända till. 

4.2. Analys
Hur kan deras erfarenheter  förstås med hjälp av Social  Identity  Theory,  samt  
Freuds och Rogers personlighetsmodeller?

Social Identity Theory     
Enligt Social Indentity Theory stärks individens självkänsla av att vara delaktig i 
ett socialt sammanhang. Ju större spänning detta sammanhang gentemot den yttre 
kontexten, desto starkare blir den inre sammanhållningen i den grupp där 
individen befinner sig (Tajfel, 1982; Turner, 1987; Abrams & Hogg, 1999; Brehm 
et al., 1999; Kassin et al., 2011). Detta kan tillämpas på samtliga berättelser i 
materialet. 
     Kategori 1: Informanterna hade en tidigare gruppidentitet när de upplevde 
attraktion till den rörelse de kom att ansluta sig till. Primärt upplevde de en period 
av attraktion, positiv uppmärksamhet och gemenskap. De beskriver en tid av 
uppskattning från medlemmarna i den grupp de attraherats av. Därmed stärktes 
deras självkänsla. De började allt mera identifiera sig med den nya gruppen och 
favorisera denna, genom att ta avstånd från sina tidigare liv. Denna process 
benämns inom Social Identity Theory som in-gruppsfavorisering och ut-
gruppsaversion (Tajfel, 1982; Turner, 1987; Abrams & Hogg, 1999; Brehm et al., 
1999; Kassin et al., 2011). Därefter följde konvertering till gruppens idésystem 
och normer. De blev successivt alltmera del av in-gruppen och tog allt starkare 
avstånd från livet i samhället utanför. Upplevelsen av utvaldhet stärkte 
självkänslan och de betraktade sig som bärare av en högre sanning. De upplevde 
en intensiv grupptillhörighet som ytterligare stärkte deras självkänsla i förhållande 
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till  det liv de lämnat bakom sig. Vid denna tidpunkt överskuggade in-
gruppsfavoritismen alla upplevelser av inre diskrepans. Eftersom tiden gick 
upplevde de allt större svårigheter att hantera diskrepansen mellan in-gruppens 
ideal och egna upplevelser av verkligheten. När de försökte framföra sina tvivel, 
blev de ifrågasatta av den egna in-gruppen och stämplade som potentiella inre hot 
mot in-gruppens normsystem. Härvidlag riskerades deras självkänsla. När 
diskrepansen mellan hotad självkänsla och underkastelse under gruppnormen 
ökade, kom de till en punkt där de började betrakta sig själva som undermåliga 
medlemmar - och därmed tvivla på sin in-gruppsidentitet. De började alltmera 
uppfatta sig själv som tillhöriga ut-gruppen. Uppbrottsprocessen ledde, enligt 
Social Identity Theory, till att de kunde rädda sin självkänsla genom 
identitetsväxling, där den tidigare in-gruppsfavoriseringen byttes mot aversion 
och den tidigare ut-gruppsaversionen byttes mot favoritism; de kunde stärka sin 
självkänsla genom byte av gruppidentitet.
     Kategori 2: De tre informanterna föddes in i respektive rörelse och 
uppfostrades med in-gruppsfavoritism. Det innebar att de inte hade någon  tidigare 
identitet att ta avstånd från. Deras självkänsla som in-gruppsmedlemmar var på 
förhand given och de upplevde sig som utvalda. Samhället utanför uppfattade de 
som hotfullt och felaktigt. Med tillämpning av Social Identity Theory skull detta 
kunna beskrivas som exempel på in-gruppsfavorisering och ut-gruppsaversion, 
även om situationen inte var självvald (Tajfel, 1982; Turner, 1987; Abrams & 
Hogg, 1999; Brehm et al., 1999; Kassin et al., 2011). På grund av olika 
omständigheter kom alla informanterna att hamna i situationer de inte kunde 
hantera inom grupp-normen - varvid de kom att ifrågasättas av in-gruppens övriga 
medlemmar. De blev betraktade som potentiella avfällingar av in-gruppen, vilket 
ledde till att de själva började ifrågasätta sin egen identitet. Deras självkänsla fick 
inte längre stöd av in-gruppen. Successivt ägde en nedbrytningsprocess rum, som 
försköt informanternas egen sociala identitet; de började alltmera uppfatta sig 
själva som tillhöriga ut-gruppen. Genom en omvänd konversionsprocess, kom ut-
gruppen att bli de tidigare medlemmarna nya in-grupp och de tog avstånd från sin 
tidigare in-gruppsidentitet.  Genom denna växling av in-gruppsfavoritism mot 
aversion kunde de rädda sin sviktande självkänsla. Samtliga beskriver svårigheter 
vid identitetsväxlingen, eftersom deras nya in-grupp inte var homogen och tydlig i 
normer och förhållningssätt. Otydligheten i kombination med  tidigare 
erfarenheter av den tidigare in-gruppsidentiteten medförde förvirring och 
komplikationer i upprättade av den nya sociala identiteten. 

Freuds personlighetsmodell

Enligt Freuds personlighetsmodell består personligheten av detet, jaget och 
överjaget (Freud, 1930/1961; Zimbardo, et al., 1995; Wierzbicki, 1999; Geels, 
2001; Gerring & Zimbardo, 2010). 
     Kategori 1: Både Per och Helene hade ett fullt utbildat, stabilt jag när de 
anslöt sig till respektive rörelse. De kunde hantera detets behov och hade 
utvecklat en fungerande realitetsprövning. De var klara över överjagets 
moralbegrepp och värderingar. Enligt Freud ingår sociala och religiösa värden i 
överjaget (Freud, 1930/1961; Zimbardo, et al., 1995; Wierzbicki, 1999; Geels, 
2001; Gerring & Zimbardo, 2010), liksom ideal - vilket skulle förklara deras 
upplevelse av attraktion till de stränga och ambitiösa sammanhang de kom att 
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söka sig till. Freuds två överjagsaspekter - ideal-jaget och samvetet - skulle kunna 
förklara den inre frustration de båda beskriver, när deras perceptiva information av 
verkligheten i rörelsen inte överensstämde med den teoretiska idealbilden. Idé och 
realitet var inte kongruenta, och de förmådde inte att göra avkall på någondera, 
med sitt överjag i behåll. Av samvetsskäl tvingades de dagtinga med sin 
perceptiva verklighet, vilket ledde till att antingen ideal eller samvete måste tystas. 
Enligt Freud (Freud, 1930/1961; Zimbardo, et al., 1995; Wierzbicki, 1999; Geels, 
2001; Gerring & Zimbardo, 2010) uppstår samvetsfunktioner och ideal ur den 
miljö individen växer upp i. Dessa funktioner måste bli en integrerade del av 
individens eget värdesystem, för att ett fungerade samvete skall kunna utvecklas 
(Ibid). Per och Helene gick in i respektive rörelse med fullt utvecklad 
samvetsrepertoar och ideal-jag. Inne i rörelsen fanns höga ideal och värden 
uttalade av ledaren. Både Per och Helen beskriver sina strävande efter att uppnå 
dessa. Eftersom tiden i gruppen gick fick båda allt svårare att hantera den skuld de 
upplevde, i och med diskrepansen mellan ideal och verklighet i rörelsen. Deras 
inre kamp skulle visa på hur deras strävan efter homeostas (Geels, 2001),  till en 
början tvingade fram psykodynamiska processer som  skulle undvika upplevelsen 
av kaos. De ständiga kompromisserna mellan detets och överjagets påtryckningar 
rubbade ständigt jagets strävan efter balans, vilket slutligen ledde fram till att de 
började uppfatta sig själva som icke-tillhöriga den religiösa gruppen. Deras jag 
kunde inte längre hantera diskrepansen mellan realitet och påtryckningar
     Kategori 2: Cecilia, Jens och Sandra föddes in i och uppfostrades i respektive 
rörelses trossystem. De bibringades tidigt uppfattningen att allt utanför rörelsen 
var farligt och ont, och att endast inom rörelsens ramar fanns trygghet och 
sanning. Ledarens ord var det enda som gick att lita på, och varken fick eller 
kunde ifrågasättas. Enligt Freuds personlighetsmodell, skulle denna uppfostran 
leda till att barnen utvecklade ett överjag med mycket strikta och rigida drag 
(Freud, 1930/1961; Zimbardo, et al., 1995; Wierzbicki, 1999; Geels, 2001; 
Gerring & Zimbardo, 2010). Detet, med sina lust- och oluststyrda behov, skulle 
undertryckas och stävjas, eftersom dessa inom rörelsernas läror uppfattades som 
utslag av onda eller demoniska krafter.  I det starka spänningsfält, som uppstod 
mellan ont/detet och gott/överjaget, fick barnen svårigheter att utveckla ett solitt 
och balanserat jag. Eftersom jaget , enligt Freud, agerar enligt realitetsprincipen 
(Freud, 1930/1961; Zimbardo, et al., 1995; Wierzbicki, 1999; Geels, 2001; 
Gerring & Zimbardo, 2010), fick barnen svårt att bedöma det realistiska i 
överjagets innehåll i förhållande till detets behov. Barnens förmåga till 
reatitetsprövning blev starkt begränsad, på grund av den begränsade realitet, som 
de levde i. Överjagets två komponenter - ideal-jaget och samvetet (Ibid.), blev 
tongivande på jagets bekostnad, varvid jaget inte utvecklades tillräckligt för att 
klara av att hantera legitimiteten i detets behov. Alla tre upplevde skuld över att 
inte kunna leva upp till de ideal-jag, som de på rörelsens uppmaning, integrerat i 
sin personlighet. De lyckades inte uppnå homeostas (Geels, 2001), eftersom 
överjagets innehåll var övermäktigt jagets förmåga. När jaget inte längre kunde 
hantera den inre konflikten mellan detet och överjaget, såg de till sist ingen annan 
utväg än att lämna rörelsen och bli en del av det farliga och onda utanför. När 
Cecilia, Jens och Sandra brutit med sin tidigare kontext, uppstod förvirring över 
vilket överjags-innehåll som kunde vara tillämpligt ute i den värld de aldrig lärt 
sig hantera. Homeostasen bröt samman, eftersom allt utanför rörelsens lärosatser 
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tidigare i deras liv etiketterats som ont och de, i och med uppbrottet, automatiskt 
blev en del av detta onda. Inga tidigare värden och normer var längre självklara 
och tillämpliga. Deras jag fick stora svårigheter att hantera den obalans som 
uppstod, eftersom de tvingades att själva ifrågasätta och successivt ersätta det 
tidigare överjags-innehållet. 

Rogers personlighetsmodell

Carl Rogers begrepp självbild - med vilket han refererar till individens 
uppfattning av sitt eget själv (Rogers, 1959; Wierzbicki, 1999), kunde belysa den 
inre process informanterna gick igenom. 
     Kategori 1: Under attraktionsfasen upplevde Per och Helene att deras 
självbild bekräftades genom den uppmärksamhet de åtnjöt, som nya i rörelsen. I 
detta stadium var krav och förväntningar överskådliga och ingen större 
motprestation krävdes av nybörjarna. Eftersom självbilden, enligt Rogers (Rogers, 
1959; Zimbardo, et al., 1995; Wierzbicki, 1999; Gerring & Zimbardo, 2010) 
omfattas både av individens starka och svaga sidor, upplevde de kongruens mellan 
ideal-själv och real-själv - och kände sig följaktligen välkomna; de upplevde 
psykiskt välmående. Eftersom tiden gick och båda alltmera integrerades i 
rörelserna världsbild, började svårigheter uppstå; rörelsernas krav på dem som 
idealmedlemmar ökade, resultat i form av religiösa prestationer restes och 
kolliderade  med deras egna perceptuella erfarenheter av verkligheten. 
Diskrepansen mellan ideal-själv och real-själv blev allt större och svårare att 
överbrygga, vilket ledde till att självuppfattningen kom i gungning. Båda 
verbaliserade sina dilemman och bådas upplevelser etiketterades som undermåliga 
av den - enligt läran - gudomligt utnämnda ledningen, varvid diskrepansen mellan 
ideal- och real-själv ökade ytterligare. Båda började tvivla på sig själva och sin 
förmåga till realitetsprövning. De upplevde psykisk ohälsa. I detta stadium 
lämnade både Per och Helene sina respektive rörelser, väl medvetna om att detta 
skulle komma att betraktas som förräderi. Det valet skulle, enligt Rogers modell 
(Rogers, 1959; Wierzbicki, 1999), kunna förklaras med ett oavvisligt behov av 
ökad kongruens mellan ideal-själv och real-själv - något som de upplevde var 
omöjligt i den religiösa kontext de befunnit sig i. Genom uppbrottet och det 
efterföljande arbetet med att återerövra sin tidigare identitet, kunde de integrera 
både sina starka och svaga sidor i sin självbild och därmed förbättra sitt psykiska 
välmående. Det byte av självbild, som uppbrottet tvingade fram, skulle kunna 
förklara den bitterhet som präglar deras syn på sina tidigare liv.
     Kategori 2: Genom tillämpande av Carl Rogers personlighetsmodell (Rogers, 
1959; Wierzbicki, 1999) på Cecilias, Jens och Sandras erfarenheter, skulle den 
inre, medvetna förändringen i deras självbild kunna förstås. Alla tre uppfostrades i 
övertygelsen att de var utvalda och levde i den enda rätta läran. Såtillvida var 
deras självbild stark. Men i takt med att olika livshändelser ledde till allt större 
diskrepans mellan real-självet och det ideal-själv, som de bibringats att omfatta, 
desto sämre mådde de psykiskt. De slutna religiösa gruppernas idealbild av 
anhängaren, omfattade bara de förmågor och tillgångar som betraktades som 
läromässigt önskvärda, medan svagheter, brister och andra egenskaper som föll 
utanför idealnormen, fördömdes. Barnen försökte leva upp till dessa ideal. Real-
självet lyckades aldrig uppnå de förestavade idealen, som barnen integrerat. 
Härigenom kan den bristfälliga kongruensen mellan ideal-själv och real-själv 
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spåras. Deras självbild blev alltmera negativ i takt med misslyckandena att leva 
upp till den av rörelsen uppsatta normen. Inför insikten om självbildens 
sammanbrott, tog samtliga i tonåren steget ut ur rörelsen. Detta medförde att det 
tidigare ideal-självet inte längre var funktionellt. Under stor möda tvingades 
Cecilia, Jens och Sandra att bygga upp nya livsideal, bättre anpassade till sina 
real-själv. Den processen medförde att de tvingades ifrågasätta och förkasta stora 
delar av sitt tidigare föreställningssystem och ta till sig normer, som de tidigare 
förkastat som onda. Självbilden justerades till att acceptera även svagheter och 
brister, som tidigare inte varit tillåtna, så att en bättre kongruens mellan ideal-
själv och real-själv skulle kunna utvecklas och upplevelsen av bättre psykiskt 
välbefinnande uppnås.

4.3. Slutsatser
Hur  beskriver  dekonverterade  medlemmar  från  slutna  religiösa  grupper  sin  
självuppfattning?
     Kategori 1: De som valt att ansluta sig i vuxen ålder beskriver sin själv-
uppfattning som återupprättad, men  har svårt att acceptera att deras upplevelser 
inte togs på allvar. Erfarenheterna från tiden i den slutna religiösa gruppen 
integrerades med tidigare identitet, så att en fungerande, kongruent 
självuppfattning kunde bildas. 
     Kategori 2: De informanter som fötts in i respektive grupp, beskriver att de 
tvingats upprätta en självuppfattning som dugliga personer utanför gruppen. 
Denna uppfattning fanns inte grundad i deras tidigare identitet. 

Hur upplever de  sin självuppfattning i relation till anslutningprocessen, livet som  
medlem och uppbrottsprocessen?
     Kategori 1: Under anslutningsprocessen präglas deras självuppfattning av 
uppskattning och bekräftelse och därmed upplever de kongruens i sin 
självuppfattning. Under tiden som medlem, beskriver de hur engagemang för läran 
och gemenskap i gruppen stärker självuppfattningen, fram till den punkt då 
diskrepans mellan ideal och realitet uppstår. Det leder till negativ självuppfattning, 
vilken förstärkts genom utfrysning från gruppgemenskapen. Därmed beskriver de 
hur uppbrottsprocessen leder till att de lämnar gruppidentiteten, men stärker sin 
självuppfattning genom att återta sin tidigare identitet. Härigenom ökar 
kongruensen, och de återupprättar en positiv självuppfattning.
     Kategori 2: Informanterna saknar anslutningserfarenhet, eftersom de  föddes 
till utvaldhet, och därmed växte de upp med positiv självuppfattning. 
Självuppfattningen som medlem upplever de som positiv, till dess livshändelser 
framkallar diskrepans mellan ideal och realitet. Då upplever de negativ 
självuppfattning. Uppbrottsprocessen får dem att lämna sin gruppidentitet, men 
eftersom de inte har någon alternativ identitet att återvända till, upplever de 
svårigheter  att upprätta en positiv självuppfattning utanför rörelsen. De tvingas 
bygga upp ny identitet som icke-medlem, med nya ideal och ny 
realitetsanpassning, för att uppnå kongruens. 
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Hur skiljer sig förändringar i självuppfattning mellan dem som frivilligt gått in i  
en sluten religiös grupp och dem som fötts in i en sådan grupp?
     De som valt att i vuxen ålder ansluta sig beskriver positiv självuppfattning vid 
anslutning och medlemskap. De hade en förförståelse av den sociala kontexten 
utanför gruppen och hade lättare att återgå till livet där efter uppbrottet. De 
lyckades integrera sina erfarenheter av livet i gruppen, med sin tidigare 
självuppfattning för att slutligen utveckla en kongruent självuppfattning. De som 
fötts in i respektive rörelse växte upp med positiv självuppfattning, men saknade 
förförståelse för hur livet utanför gruppen kunde levas. De tvingades utveckla en 
alternativ självuppfattning vid uppbrottet. 

Hur kan deras erfarenheter  förstås med hjälp av Social  Identity  Theory,  samt  
Freuds och Rogers personlighetsmodeller?
     Kategori 1: De skilda teoretiska faserna i Social Identity Theory tolkar 
informanternas berättelser och bidrar på så sätt till fördjupad förståelse.  Vid 
anslutning och liv i medlemskap ökade deras självkänsla, genom in-
gruppsfavoritism och ut-gruppsaversion. Under uppbrottsprocessen upplevde de 
sig inte längre delaktiga i in-gruppen och allt mera som delar av ut-gruppen, 
vilket ledde till en växling mellan målet för favoritism och aversion. Därmed 
kunde deras självkänsla räddas. Informanterna i denna kategori hade, enligt 
Freuds personlighetsmodell, grundlagt sin självuppfattning innan inträdet i den 
slutna religiösa gruppen. Det innebär att jaget blivit starkt nog att hantera 
påtryckningar både från överjaget och detet. De gick in i respektive rörelse med 
fullt utvecklad samvetsrepertoar och ideal-jag. Detta bidrog visserligen till 
frustration när de upplevde diskrepans mellan ideal och verklighet under livet i 
gruppen, men bidrog samtidigt till beslutet att bryta upp från gruppen. Efter 
uppbrottet kunde de återgå till tidigare jag. Enligt Rogers modell kan 
informanternas upplevelser förstås utifrån ökad diskrepans mellan ideal-själv och 
real-själv under tiden i den slutna gruppen. Kraven var högt ställda och 
informanterna försökte nå upp till dessa för att uppnå kongruens mellan ideal- och 
real-själv. Allteftersom detta visade sig vara omöjligt tog deras självuppfattning 
skada. Genom uppbrottet kunde informanterna byta ut innehållet i gruppens ideal 
mot andra,mera realistiskt uppnåbara ideal som bättre överensstämde med deras 
real-själv. Därmed kunde deras självuppfattning förbättras.
     Kategori 2: Informanterna  hade grundlagt sin självuppfattning inom den 
grupp de sedan lämnade. Enligt Social Identity Theory skulle detta medföra att en 
del av modellen faller bort, eftersom anslutningserfarenheter saknades. Deras in-
gruppsfavoritism var inte självvald, varvid identitetsväxlingen försvårades vid ut-
gruppsfavoriseringen i samband med uppbrottet. Enligt Freuds modell skulle 
deras medvetna jag ha utvecklats i en miljö med höga krav på ideal-jag och 
samvete. Jagets realistiska aspekt förmådde inte hantera spänningen mellan 
överjaget och detet, vilket ledde till uppbrottet. På så sätt kunde 
självuppfattningen hanteras bättre. Enligt Rogers personlighetsmodell hade dessa 
informanter ett mycket högt ideal-själv i förhållande till sitt real-själv, de borde 
följaktligen ha stora svårigheter att uppnå kongruens i sin självuppfattning. För att 
uppnå kongruens valde de att lämna den slutna religiösa gruppen, och härigenom 
kunde deras självuppfattning förbättras.
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5 Diskussion

Genom en kombination av tre olika teoribildningar har fördjupad förståelse för 
informanternas berättelse erhållits. Social Identity Theory beskriver varför 
människor favoriserar sin egen grupp gentemot andra grupper. Freuds 
personlighetsmodell utgör en beskrivning av hur identiteten är uppbyggd och 
fungerar i olika sammanhang. Rogers modell bidrar med förståelse för vikten av 
kongruens mellan ideal- och real-själv, för att individen skall uppleva sin situation 
som meningsfull. Styrkan i Social Identity Theory kan sägas vara dess modell 
angående människans behov både av social identitet och personlig identitet, för att 
öka självkänslan. Teorin beskriver på ett enkelt sätt varför individer tenderar att 
föredra sociala grupper, som får dem att uppleva förbättrad självkänsla. 
Härigenom kunde informanternas berättelser  förstås, både ur social kontext och 
på personlig nivå. Genom att utveckla teorin vidare kunde även den omvända 
processen  - dekonversionen - bättre förstås. Informanterna kom till en punkt där 
de inte längre kunde identifiera sig med gruppen - och därigenom sjönk deras 
självkänsla. Som en följd startade den omvända processen, där ut-gruppen blev 
den nya in-gruppen och individen skiftade gruppidentitet, för att återerövra sin 
självkänsla. Social Identity Theory tillhandahåller emellertid inte någon tydlig 
förklaringsmodell för komponenterna i den intrapsykiska process som uppstår. 
Freuds arbeten spänner över stora områden, men genom att koncentrera hans 
personlighetsmodell endast till en beskrivning av personlighetens mest 
grundläggande aspekter överjaget, jaget och detet kunde personlighetens struktur 
göras tydligare och mera begriplig. Andra aspekter av Freuds driftsteorier och 
försvarsmekanismer har i detta sammanhang uteslutits. Fördelen med att använda 
hans modell har  varit att den låter sig tillämpas i olika situationer, för att 
åskådliggöra individens inre processer. Rogers personlighetsmodell arbetar med 
delar, som kan sägas förklara samspelet mellan de medvetna delarna av Freuds 
modell: ideal-självet och real-självet. Den existentialistiska-humanistiska synen 
intresserar sig inte för det omedvetnas konflikter, utan fokuserar på människans 
vilja och förmåga till utveckling. Genom en kombination av dessa två, kunde 
förståelsen öka för de intrapersonella upplevelserna hos informanterna  under 
anslutning, liv i gruppen och dekonversionsprocess, som tidigare tolkats utifrån 
Social Identity Theory. 
     Den kvalitativa forskningsmetoden valdes till uppsatsen, på grund av 
materialets komplexa, kontextberoende karaktär. Eftersom metoden lämpar sig för 
förståelse och deskription av kvalitativa egenskaper var den utmärkt för 
bearbetning av informanternas berättelser. Antalet informanter i undersökningen 
var fem personer - vilket både kan innebära en styrka och en svaghet. Fem 
berättelser kan vara i mesta laget för att genomföra djupanalyser, eftersom 
materialet i varje berättelse måste begränsas. Med färre informanter skulle djupare 
analyser ha varit möjliga. Det skulle ha kunnat ge en bättre och djupare förståelse 
för de intrapsykiska processerna. Å andra sidan kan ett större antal informanter 

30



underlätta generaliserbarheten i resultaten.
     Informanternas berättelser innehöll två huvudteman, dels ett socialpsykologiskt 
tema gällande social identitet och dels ett tema gällande personlig identitet och 
självuppfattning. I samtliga fall fanns varierande beskrivningar av anslutning, liv i 
gruppen och dekonversion/uppbrott. En metodisk variant hade varit att antingen 
fokusera enbart på den sociala identiteten eller på den personliga, utifrån 
anslutning, liv i gruppen och dekonversion. Analysprocessen hade blivit enklare, 
men komplexiteten i informanternas upplevelser hade gått förlorad. Genom att 
hänsyn tagits både till  individen i förhållande till gruppen och individens inre 
självuppfattningsprocess kunde erfarenheterna bättre förstås. Två åtskilda 
kategorier bland informanterna kunde urskiljas; tre av dem hade fötts in i 
respektive rörelse och två hade valt att ansluta sig i vuxen ålder. Genom att bara 
koncentrera studien på en kategori hade resultatet blivit mera homogent. 
Samtidigt kan heterogeniteten vara en styrka. Då båda kategorierna tagits med i 
materialet kan effektberoende skillnader i anslutningsvillkoren bättre påvisas och 
förstås. Informanternas rörelsetillhörighet var mycket skiftande. De kom från vitt 
åtskilda lärotraditioner. Detta faktum kan vara en styrka, då berättelser från olika 
rörelser uppvisar likartade drag, oberoende av källa. Samtidigt medför det en 
svaghet, eftersom ingen djupare analys har låtit sig göras utifrån någon specifik 
religiös kontext.
      Alla berättelser i materialet finns utgivna i tryck. Tre informanter har gett ut 
sina berättelser i egna böcker, och kan sägas vara primärberättelser.  Eventuellt 
kan de vara redaktionellt bearbetade. Två informanter har gett sina berättelser via 
intervju - varvid materialet följaktligen kan anses som sekundärt. Häri kan 
intervjuarens tolkning och formuleringar utgöra ett tänkbart bias. 
     De kvalitativa validitetskriteriernas tillförlitlighet och empiriska förankring kan 
- med hänsyn taget till ovannämnda tänkbara bias - antas vara god. Vad gäller 
meningsfullhet och användbarhetskriterierna kan syftet med studien anses 
uppfyllt, eftersom frågeställningarna besvarats. Användbarhetskriteriet skulle vara 
uppfyllt, då ytterligare forskning kring dekonvertiters upplevelser - och då i 
synnerhet barnens - skulle vara angeläget. Validitetskriteriernas koherens - logik 
inom resultatet - överensstämmelse mellan delprocesser och replikbarhet kan 
anses uppfyllda, då resultaten uppvisar stora likheter på individnivå, 
delprocesserna kan förstås utifrån valda teorier, samt samtliga berättelser finns 
utgivna i tryck. Kriteriet instämmande, kan dock inte anses uppfyllt, då materialet 
baserats på redan föreliggande texter. Kriterierna perspektivmedvetenhet och 
reflexiv validitet, som handlar om undersökarens eget förhållningssätt till 
förförståelse, kan anses uppfyllda, eftersom undersökningen bygger på såväl 
religionspsykologisk som allmänpsykologisk förförståelse. Induktiv temaanalys 
har genomförts - det vill säga teman har utarbetats utifrån data. Därefter 
tillämpades teoritriangulering med hjälp av tre kombinerade teoribildningar, 
varvid validiteten torde kunna anses vara  god.
     Samtliga rörelser i materialet uppvisar karateristiska drag hos slutna religiösa 
grupper, i enlighet med tidigare forskning (Lifton, 1989; Arlebrand et al., 2003; 
Ewald et al., 2006; Geels & Wikström, 2006; Frisk, 2007). Stark inre 
gruppsammanhållning och hög spänning utåt, präglar samtliga informanters 
berättelser. Tydlig uppdelning mellan ont och gott, höga ideal och förväntningar 
på medlemmar, grupptänkande, krav på underkastelse och odiskutabelt ledarskap, 
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präglar informanternas erfarenheter (Wikström, L., 1977; Edwards, 1980; Tajfel, 
1982; Lundmark, 1985; Turner, 1987; Frisk, 1993; Zellner & Petrowsky, 1998; 
Abrams & Hogg, 1999; Brehm et al.,1999; Arlebrand et al., 2003; FRI, 2004; 
Geels & Wikström, 2006; Frisk, 2007; Anderson & Sander, 2009; Kassin et al., 
2011). Gruppens roll för individens internalisering av ny realitetstolkning beskrivs 
i vuxenberättelserna (Lundmark, 1985; Goldhammer, 1996), medan de vuxna 
barnens berättelser visar på internalisering genom uppfostran. Klosterväsende som 
sektoid företeelse har beskrivits i tidigare forskning. I detta material finns ett 
tydligt exempel på hur fenomenet kan te sig, då en etablerad rörelse inom sig 
utvecklar elitism (Frisk, 1993; Nylund, 2004). Tidigare forskning har beskrivit 
mekanismer kring attraktion, medlemskap i slutna grupper, dekonversion och 
uppbrott. Dessa moment finns väl belysta i materialet. Informanternas berättelser 
beskriver den positiva erfarenheten av att vara utvald och uppskattad av gruppen. 
De beskriver engagemang, mening och struktur, som positiva sidor vid anslutning 
eller uppväxt. De beskriver den starka inre gemenskapen som viktig (Lifton, 
1989; Geels, 2001; Geels & Wikström, 2006). I samband med erfarenheter, som 
inte passar i gruppens koncept, har tvivel och därmed ifrågasättande drabbat 
informanterna. Dessa fenomen har beskrivits i tidigare forskning (Edwards, 1980; 
Wikström, L., 1997; Geels & Wikström, 2006; Pettersson, 2008; Essén, 2008; 
Anderson & Sander, 2009; Haag, 2009). Processen mot dekonversion och 
uppbrott har tidigare dokumenterats, och finns väl belyst i informanternas 
erfarenheter (Frisk, 1993; Goldhammer, 1996; Essén, 2008; Frisk, 2007). Genom 
att låta olika psykologiska perspektiv komplettera varandra, vid analys av 
informanterna erfarenheter i slutna religiösa grupper, har förståelsen kunnat 
fördjupas (Geels & Wikström, 2006).
     Den slutna religiösa gruppen kan uppfattas som ett koncentrat av ett samhälle i 
samhället, och är därför intressant att studera. Den uppvisar dessutom särdrag, 
som vanligen saknas i en sekulär grupp, därigenom att eskatologiska tankar på en 
emmanent verklighet tillämpas. Medlemmarna är s a s beredda på ett liv och en 
belöning efter döden.Underkastelse, försakelse och lydnad ligger i konceptet. 
Samtliga informanter beskriver svårigheter med religiösa sammanhang efter 
uppbrottet. De båda vuxna behöll sin religiösa tro, men tvingades ifrågasätta och 
omdefiniera den. Ingen av dem behöll kontakten med rörelsen efter avhoppet. Vad 
får vissa medlemmar från slutna religiösa grupper att dekonvertera och bege sig ut 
i det okända och hotfulla samhället? Vad händer med dem som väljer under-
kastelsens väg? Vad skiljer dessa individer åt? En intressant  framtida 
forskningsaspekt vore, huruvida och på vilket sätt dekonvertiter upplever och 
hanterar förändringar i sin existentiella identitet efter uppbrottet från den  religiösa 
gruppen.
     Studien indikerade skillnader mellan informanter, som valt anslutning i vuxen 
ålder och informanter som fötts in i en rörelse. De vuxna hade vid inträdet en 
grundläggande identitet och ett utvecklat normsystem, och hade lättare att 
upptäcka misshälligheter inom rörelsen. De som fötts in i rörelserna saknade 
detta, vilket försvårade uppbrottet. Den process som bytet av ett strängt 
normsystem till ett vagt och mångfasetterat innebär för personer, som fötts in i ett 
slutet system, skulle kunna utgöra ett annat intressant område för framtida 
forskningsinsatser.  
     Bland de informanter, som fötts in i sin religiösa kontext kunde en undergrupp 
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särskiljas: två av dem gick i "vanlig" skola, medan en gick i rörelsens privatskola. 
De två första träffade på alternativa levnadssätt, även om de uppfostrats att 
undvika dessa. Den tredje upplevde inga alternativa modeller av hur livet kan 
levas. Forskning kring barns situation i slutna grupper i allmänhet och religiösa i 
synnerhet, bör vara ett viktigt ämne för framtida forskning. Barnens rättigheter 
kontra religionsfriheten är en svår och illa belyst fråga. 
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen har varit att förstå  hur individens självuppfattning påverkas 
av den slutna religiösa gruppens inre mekanismer, under anslutningsfas, 
medlemsfas, utstötningsfas och dekonvertering. Målet har varit att belysa den 
psykiska process, som individen går igenom och hur en ny självuppfattning byggs 
upp. Undersökningsmaterialet bestod av fem dekonverterade medlemmars livs-
berättelser. Samtliga utspelar sig i Skandinavien, ungefär mellan 1970-2010. 
Materialet bearbetades med kvalitativ, hermeneutisk metod. Informanterna 
delades in i två kategorier:  de som valt att ansluta sig i vuxen ålder och de, som 
fötts in i respektive rörelse. Data analyserades utifrån tre teorier: Social Identity 
Theory, Freuds personlighetsmodell, samt Rogers personlighetsmodell. 
Informanterna genomgick en tydlig process i enlighet med Social Identity Theory. 
In-gruppsfavoritism inom gruppen gentemot ut-gruppsaversion mot det yttre 
samhället, stärkte självkänslan, så länge de kunde acceptera gruppens lära. De 
som valt att i vuxen ålder ansluta sig hade grundlagt sin självuppfattning innan 
inträdet i den slutna religiösa gruppen. De hade en förförståelse av hur samhället 
utanför gruppen fungerar och kunde därmed lättare återgå till livet där. De 
lyckades integrera sina erfarenheter av livet i gruppen, med sin tidigare själv-
uppfattning, för att utveckla en ny konsoliderad självuppfattning. Genom 
uppbrottet bytte de det gruppinducerade ideal-självet mot mera realistiskt nåbara 
ideal som bättre överensstämde med deras real-själv. Därmed kunde deras 
självuppfattning förbättras. De som fötts in i respektive grupp, hade grundlagt sin 
självuppfattning inom den grupp de sedan lämnade och saknade förförståelse för 
livet utanför gruppen. De hade ett mycket högt ideal-själv i förhållande till sitt 
real-själv. För att uppnå kongruens valde de att lämna gruppen, och härigenom 
kunde deras självuppfattning förbättras. Identitetsväxlingen försvårades i samband 
med uppbrottet, eftersom de tvingades utveckla en alternativ självuppfattning. 
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