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Inledning 

I frontlinjen bland psykologiskt intressanta ämnen inom religionens domäner finner vi sekterna. 

Vilka är de som går med? Vad finns det för eventuella vårdbehov för medlemmar alternativt 

avhoppare? Var finns kunskapen kring detta? Vi försöker i denna uppsats besvara dessa frågor 

genom att intervjua behandlare med erfarenhet av att arbeta med sektavhoppare.  

Det första steget blir att förstå fenomenet i sig.  

 

Vad är en sekt? 

Eftersom man i litteraturen stöter på olika begrepp och benämningar som kult, sekteristiska 

församlingar, religiösa samfund, fundamentala grupper, rigida religiösa grupper för att nämna några, 

så anser vi att det är viktigt att reda ut begreppen och varför vi valt att använda oss av just begreppet 

sekt och inget annat.  

Enligt svenska akademiens ordbok är definitionen för sekt: 

”Om (mer eller mindre fast organiserad) grupp av personer, vilken i fråga om idéer, åskådning 

avviker från sin omgivning från en förhärskande meningsriktning, troslära eller dylikt (som utgör 

en ur ett större samfund avsöndrad enhet); parti, fraktion, grupp(bildning). Ofta något nedsättande, 

med särskild tanke på gruppens verksamhet såsom oppositionell, fanatisk och/eller hemlighetsfull 

(SAOB, 2013).” 

 Men begreppets historia och betydelse är mer komplex och viktig att klarlägga. 

Ordet sekt kan härledas till latinets secta (lat. secta, följe, anhang, parti, sekt)  

och har använts i koppling till just den religiösa betydelsen så tidigt som 1528 i skriven form av 

Olaus Petri då han beskriver att munkar är uppdelade i olika sekter. ”Munkarne äre syndrade j 

åtskilielige secter.” att ordet används nedsättande hittar man exempel på långt tillbaka i historien. 

Inge conventicula måge tilstädias för Calviner och Papister her i Rijket. . . Att sådane secter her i 
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Rijket icke settias til förnemblige kall och embeten, icke kallas til wittnen när wåre barn döpes .., 

wil H. K. M:tt och låta sig anlägit wara att thet icke skee må.  (SAOB, 2013) 

 Att personer med speciella religiösa åsikter inte får tillträda höga ämbeten eller ens närvara 

vid barndop känns kanske ålderdomligt men det visar på en historia kring företeelsen avvikande 

religiös uppfattning samt samhällets syn och bemötande av det. 

 Sveriges kanske mest omfattande och ofta refererade bok om sekter är skriven av prästen 

och författaren Karl-Erik Nylund. Nylund kommer fram till följande definition av begreppet sekt: 

”En religiös eller annan rörelse som avviker kulturellt, socialt och religiöst från den rådande och 

allmänt accepterade strukturen. En sekt har ett unikt budskap och godkänner inte andras tolkningar 

eller värderingar av det religiösa budskapet.” (Nylund, 2004) 

Nylund lägger därefter till en speciell definition för begreppet manipulativ sekt: 

”En manipulativ sekt är en religiös eller annan rörelse som medvetet försöker radera ut 

jagidentiteten och ersätter den med en pseudoidentitet som styrs av en ideolog eller ideologi” 

(Nylund, 2004) Han listar också fyra kriterier för att en sekt skall kallas manipulativ, dessa 

benämner han de fyra A:na: 1, Aggresion, bestraffningar mot de medlemmar som inte följer 

rörelsens budskap; 2, Aversion, kritik och förföljelse av kritiker; 3, Alienation, slutenhet inom 

sekten geografiskt eller ideologiskt samt, slutligen: 4, Absolut sanning, det existerar en absolut 

sanning och sekten och dess ledare har tillgång till den. 

 Det svenska ordet sekt blir direkt översatt till engelskans ”sect”. Det skall dock understrykas 

att då man tittar på internationell forskning kring det vi i varddagstal benämner sekter så används 

internationellt snarare ordet ”cult”. Organisationsformen kult utvecklades av Howard Becker (1899-

1960) som han definierade som en löst hållen sammanslutning av personer med privat, eklektisk 

religiositet (Frisk, 2007).  

Ordet kult i svenska har dock en något annan betydelse. Svenska akademiens ordbok 

förklarar ordet: ”Att genom utförandet av vissa ceremoniella handlingar träda i förbindelse med en 
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gudom eller något heligt, övernaturligt; dyrkan (av en gudom osv.); sammanfattning av de 

organiserade yttre formerna för gemensam gudsdyrkan; sätt varpå en gudom (genom olika 

ceremonier) dyrkas”(SAOB, 2013)  

En benämning man använt vid internationell forskning är NRM New religious movements 

(Dawson 2006). På svenska, nya religiösa rörelser (Geels & Wikström 2006). Denna benämning är 

olycklig av många anledningar. För det första kan man inte kalla religiositet för ny bara för att den 

riktar sig emot nya föreställningar. Om man ändå väljer detta begrepp är det knappast så att ett 

begrepp är tillräkligt för att beskriva diversiteten bland de grupper man menar.  Ett än viktigare 

argument för att inte bruka benämningen nya religiösa rörelser är att de flesta grupper man då 

menar antingen är grundade på gamla läror alternativt är väldigt gamla men okända i vår 

geografiska närhet (Rothstein 1991) . 

  Nylunds definition av begreppet sekt kan i huvudsak jämställas med svensk och 

internationell forskningsdefinition av fenomenen kring sekter och ”cults”. Begreppet sekt definieras 

olika i olika sammanhang utifrån forskarens eller författarens enskilda uppfattningar. Tidigare 

forskning har försökt förklara begreppet sekter/kulter vidare genom att typologisera grupperna på 

olika sätt. I Nylunds bok finner vi exempelvis religionssociologen Bryan Wilsons sekttypologi. 

Wilson beskriver sju olika typer av sekter: 1, Omvändelsesekten. Denna typ av sekt utmärks av en 

grundtanke där en radikal omvändelse är det enda som kan förbättra världen. 2, Den revolutionära 

sekten som baseras på en uppfattning där världen är för förfallen, sekten måste missionera för att 

sprida kunskapen och värva så många som möjligt till den goda sidan innan den slutliga kampen 

mellan det onda och det goda är här. 3, Den introverta sekten utgår från att världen är förlorad och 

sekten bör därför ha så lite kontakt med omvärlden som möjligt. Genom att fördjupa tron kan man 

rädda sig själv. 4, Den manipulativa sekten förkastar inte världen, men har funnit en bättre väg till 

frälsning. 5, Den thaumaturgiska sekten utgår från att omvärlden är ointressant och mirakler, hälsa 

och framgång ligger inom individen. Utveckling och stöd får man genom medium och andar. 
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6, Den reformistiska sekten ser samhället som mycket viktigt och inriktar sitt arbete på 

opinionsbildning och etiska frågor. 7, Den utopiska sekten, slutligen, baserar sin tro på en definitiv 

bild om hur världen skall vara. Sekten lever som förebilder som alla bör ta efter. (Nylund, 2004) 

 

Fenomenet sekt 

Nylund anser att man kan utgå från tre olika referensramar då man tittar på sekter. 

Den sociologiska-psykologiska, då man tittar på det som är kulturavvisande eller fjärmas från den 

rådande sociala strukturen. Den teologiska aspekten, de som avviker från de allmänt vedertagna 

religiösa doktrinerna. Samt den massmediala aspekten, det som avviker i största allmänhet, det som 

kittlar fantasin eller det som säljer. (Nylund, 2004) 

Otaliga rörelser har sitt ursprung i sekteriska uppbrott från etablerade traditioner (Geels & 

Wikström, 2006). Den kristna kyrkan som i sig själv kan ses som en judisk sekt är i sig en grogrund 

för flera tusen ortodoxa, katolska och protestantiska grupper, inom islam finner vi grupper med 

sunnimuslimska, shiitiska och sufiska inriktningar. Buddhismen representeras av ett i det närmaste 

oöverskådligt antal skolor, idéer och grupper och hinduismen är egentligen ett samlingsnamn för 

hundratals olika religiösa traditioner. (Kimball, 2002) 

 

Associationer till begreppet sekt 

Som läsare kan man undra om det verkligen spelar någon roll huruvida man gör ett akademiskt 

arbete utifrån studiet av personer som lämnar sekter, kulter, nya religiösa rörelser eller religiösa 

grupper. Ord bär med sig vissa generella värderingar, vissa upplevs som positiva andra negativa och 

i akademiska arbeten krävs därför definitioner av begrepp som vi i vardagen tar för givna.  Således 

kan sägas att ordet sekt sammanlänkats med negativa betydelser och akademiska arbeten som 

använder begreppet sekt kan lätt hamna i en värld av förutfattade meningar och förförståelse som 

inte följer den definition man redogjort för i sitt arbete. 2006 genomfördes en studie i Nebraska 
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USA kring just hur man benämner religiösa grupper. I studien undersökte man hur den 

genomsnittliga medborgaren skulle reagera om deras grannar blev medlemmar av en kult, en ny 

religiös rörelse eller en ny kristen kyrka. Resultaten var tydliga. 42.8% av de tillfrågade kände att de 

skulle vara väldigt oroliga (very uncomfortable) med tanken på att deras grannar gick med i en kult. 

Samtidigt svarade 59,9% att de skulle vara väldigt trygga (very comfortable) med tanken på att 

grannarna går med i en ny kristen kyrka. Det är tankeväckande då man inte ger någon som helst 

beskrivning av grupperna mer än titeln. Studien tar upp en fråga till och det är i vilken utsträckning 

man håller med om att staten skall ha rätt att kontrollera de religiösa grupperna. 56% av de 

tillfrågade sa att de verkligen höll med (strongly agree) eller höll med då det gällde kulter. 43,3 % 

var däremot starkt emot statlig kontroll då man talade om nya kristna kyrkor. (Olson, 2006)  

Begreppet förmörkas av extrema händelser som då sekten Peoples Temple begår 

massjälvmord i Guyanas djungler 1978. 913 personer varav 276 barn följer sin ledare Jim Jones i 

döden (Svahn, 2007; Kimball, 2002).  De 39 kvarvarande medlemmarna av sekten Heavens Gate 

begick självmord 1997 (Svahn, 2007). I Waco Texas hamnade sekten Branch Davidians 1993 i en 

eldstrid med amerikanska myndigheter. 76 medlemmar omkom i striderna och i den efterföljande 

branden. (Linedecker, 1993). Sekter har historiskt sett vänt från livsbejakande och inspirerande 

grupper till destruktiva och direkt farliga för samhället, exempelvis sekten Aum Shinrikyo som 

under 1990 talet genomförde kidnappningar, tortyr och mord i sin läras namn. Mest omtalad blev 

gasattacken emot Tokyos tunnelbana 1995 då 12 personer avled och så många som 5000 fick söka 

upp sjukhus (Svahn, 2007; Kimball, 2002). Vi i Sverige har inte heller skonats från sektrelaterade 

nyheter. 2004 års händelser i Knutby då en person mördas och en annan skadas svårt är ett exempel 

(Sjöberg, 2005). 

 

Sektens psykologi 

Vilka psykologiska processer är verksamma vid en rekrytering och inom en sekt? Hur formas en 
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individs psyke och vilka påverkanstekniker är medlemmarna utsatta för i en sekt? Det kan vara bra 

att ha en översiktlig bild av den påverkan som individer utsätts för om man vill ha en förståelse för 

hur personen fungerar mentalt efter ett avhopp. Ibland möts man i media av bilden av att man utan 

egen vilja kan dras in i en sekt. I det sammanhanget åtföljs ordet sekt ofta av ordet hjärntvätt 

(Aftonbladet, 2007; Expressen, 2009). Begreppet är en av de företeelser som det debatterats kring 

inom den vetenskapliga världen. Anti-kult rörelser propagerar för dess existens och effektivitet 

medan övriga forskare ställer sig mer kritiska till företeelsen (Richardson & Introvigne, 2001). 

Vissa forskare drar det så långt som att utpeka teoretiserandet kring hjärntvätt som varandes 

pseudovetenskap (Anthony, 1999). Teorier kring hjärntvätt och ”thougt reform” må vara 

omdebatterade men de tekniker som den amerikanske psykiatrikern Robert J. Lifton (Lifton, 1989) 

identifierade som verksamma inom grupperna kan likväl vara värda en närmare presentation då de 

kan ge insikt i hur sekter påverkat de som valt att lämna dem. 

 I korthet förklarar forskaren Yvonne Walsh (Walsh, 2001) Liftons tekniker som:  

Miljökontroll handlar om att kontrollera informationen som kommer in i sekten utifrån samtidigt 

som man kontrollerar information som lämnar sekten. I miljökontrollen ingår samtidigt att gruppen 

bygger upp en inre kontroll där medlemmar kontrollerar varandra. Man håller ihop gruppen genom 

att motverka yttre påverkan. Således är klippandet av banden till personer utanför gruppen en del av 

miljökontrollen. Mystisk manipulation förklarar Lifton som teknikerna vissa grupper använder för 

att försätta medlemmar i förändrade medvetandetillstånd. Långa möten för att störa sömnmönster, 

speciella dieter, hårt arbete samt presenterande av någon form av moralisk överlägsenhet vilken 

medlemmarna måste försöka uppnå. Kraven på renhet. Lifton lyfter att renheten definieras av 

gruppen och inte av samhället. Kraven innebär också att gruppen definierar det rent goda och det 

alltigenom onda. Gruppen har också den enda tolkningsrätten hur man närmar sig det rent goda. 

Kraven på renhet är också grunden till gruppens beteendenormer. Beteende som ses som rena 

uppmuntras och premieras i gruppen medan beteenden gruppen inte accepterar bestraffas och 
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fördöms. Beteendenormerna är det redskap genom vilket man får fram viljan att arbeta för gruppen 

och offra ekonomiska resurser för att tillhöra gruppen. Bekännelsekulten innebär att gruppen har ett 

inbyggt arbetssätt inom vilket medlemmarna förväntas bekänna sina synder emot gruppen och deras 

trossatser och normer. Bekännelserna kan framföras till någon specifik ledare eller inför hela 

gruppen. Dessa bekännelser ökar känslan av gemenskap och samhörighet. De är också ett sätt för 

ledarna att se till så att doktriner följs och att hålla ordning på vad som föregår i gruppen. 

Bekännelsen tjänar också till att medlemmarna har ett forum för att utrycka sina bekymmer och 

svagheter, en typ av terapeutisk vinst kan därför uppnås genom bekännelserna. Helig vetenskap: 

Inom gruppen lär man ut att det finns en helig vetenskap som leder till fördjupad insikt. Denna 

insikt kräver omfattande träning och utbildning. En utbildning endast gruppen kan stå för. Detta 

redskap för kontroll påverkar medlemmarnas inbördes hierarki då olika nivåer av insikt och 

engagemang blir möjliga. Om medlemmen inte tycker sig förstå varför gruppen fungerar på ett visst 

sätt eller motsätter sig normer och regler kan ledningen enkelt hänvisa detta till att medlemmen inte 

tagit del av högre nivåers heliga kunskaper. (Walsh, 2001) Tekniken kan också användas som 

ekonomisk vinning för gruppen då man prissätter utbildningar och kurser högt (Tunedal, 2013). 

Laddat språk. Gruppen utvecklar tillsammans förståelse kring ord och dess innebörd. Där vardagens 

språk kan betyda olika beroende på individuella tolkningar undanröjer man i gruppen dessa tvivel 

genom att fastslå en gemensam definition och tolkningsram. Gruppen kan också utveckla ett eget 

språk med gruppunika ord och betydelser. Persondoktrinen ger gruppen möjligheten att nyskapa 

själva personens roll eller identitet. Individen ges av gruppen möjligheten till en helt ny identitet. 

Utvaldheten till sist hänger ihop med persondoktrinen då gruppen genom definitionen av 

persondoktrinen erbjuder en ny identitet. Synen på utvaldhet ger också gruppen grunden för att 

definiera de som står utanför, de som lämnar gruppen samt de som blivit uteslutna som mindre 

värda ”icke individer”. De utvalda lär sig genom gruppen att om de lämnar så kommer de att vara 

utlämnade till att inte kunna nå frälsning, inte nå högre medvetenhet, utlämnas till demoner eller 
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helvete. 

 Forskaren Yvonne Walsh nämner vidare i sin artikel: 

”Det finns inom sekter en ibland extrem social kontroll men denna skall inte sammanblandas med 

någon magisk enskild teknik ”hjärntvätt”. Det är således mer hjälpsamt för kliniskt praktiserande 

psykologer att se att det inom sekter används vissa tekniker för kontroll än det är att förenkla 

förståendet genom att referera till ett begrepp som är så omdebatterade som hjärntvätt” (Walsh, 

2001). 

Problematikens karaktär 

 Owe Wikström, professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet förklarar hur det kan 

vara problematiskt för en medlem att lämna en sekt och gå från en tydlig religiös identitet, med 

enkla och klara moraliska hållpunkter till en sekulär och tillåtande kultur.  

 ”För att bemöta dessa personer krävs särskild kunskap om hur religiös kultur, ideologi och 

grupptryck kan samspela med psykologiska faktorer och skapa ångest och stark förtvivlan. För 

andra medlemmar kan det vara en rik upplevelse att under något år av sitt liv ha levt med ett starkt 

ideologiskt engagemang, en period som man senare ser på med tacksamhet eller med ett visst 

överseende. Många upplever sig inte alls har skadads utan tvärtom berikade. Så tycks den 

övervägande majoriteten av personer i dessa rörelser – som sällan behåller medlemmar längre än 

tre-fyra år – uppfatta sin tid. Livet i gruppen har varit ett led i sökandet efter en andlig eller social 

identitet.” (Wikström, 2012) 

 Det är alltså långt ifrån alla som varit med i eller nära en sekt som upplever problem eller 

söker hjälp. Om problematiken uppkommer i sekten, innan man söker medlemskap eller efter har 

också debatterats i forskning (Se exempel Lewis & Bromley, 1987) Den forskning vi tittat på ger 

inga direkta svar på frågan om hur vanligt det är att symptom uppkommer i samband med 

medlemskap i sekter. Vi kan därför bara titta på forskning som redovisar information som personer 

som lämnat gett. Det har framlagts idéer om att medlemskapet i religiösa grupper leder fram till ett 
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specifikt och mätbart syndrom. Forskning från 70- och 80-talet drog slutsatserna att dessa symptom 

härstammade från hjärntvätten medlemmarna sades utsättas för. En studie av Lewis & Bromley 

sammanfattar dock fynden och konstaterar att något specifikt psykologiskt syndrom inte kan 

kopplas till personer som lämnar religiösa rörelser (Lewis & Bromley, 1987). Man ser i sin studie 

snarare att flertalet symptom kopplad till traumatisk stress förklarar före detta medlemmars 

problematik bättre än att det skulle existera en specifik diagnos för dessa personer (Lewis & 

Bromley, 1987). Lewis och Bromley lyfter i sin artikel rollteorin som lämplig för varför problem 

vid lämnande uppkommer. Den utpekar övergången mellan individens olika roller som varandes 

medlem till varandes utanför medlemskap som den bidragande faktorn vilken genererar problem. 

De psykologiska symptom före detta medlemmar beskriver innefattar bland annat ångest, känsla av 

förlust och känslan av tomhet, depressiva symptom och låg självkänsla (Coats, 2010). Före detta 

medlemmar beskriver dessutom ofta svårigheter med att passa in i samhället. (Mapel, 2007) Saker 

som av andra upplevs som självklara som hur politiska system fungerar kan för dessa individer vara 

fullständigt främmande. Det förekommer berättelser om hur de inte vetat hur man betalar hyra, eller 

att man inte vågar gå och handla själv (Öst 2012). Situationen beskrivs som om de var 

nyinvandrade i sitt eget land (Coats 2010). Relationsproblem och svårighet med kontakten med 

andra familjemedlemmar samt föräldraskap rapporteras också som vanliga problem (Coats 2010). 

Stark upplevelse av skuld och skam förekommer. Dessa problem kan härledas till då före detta 

medlemmar tänker över vilken skada de kan ha tillfogat andra genom att exempelvis rekrytera dem. 

De kan också ha bevittnat övergrepp utan att ingripit. Vidare rapporteras det om skuld och skam 

gentemot släktingar som de lämnat för att gå med i gruppen. Föräldrar kan lida av sitt ansvar för 

barnen och vad de fått med sig av medlemskapet. (Coats 2010) Förlusten av djup vänskap, känslan 

av skuld och smärtan av att ha förlorat släktingar understryks som de svåraste och mest långvariga 

effekterna av medlemskapet (Coats, 2010) I Coats studie framkommer det att det inte främst är 

sättet medlemmarna lämnat (blivit utesluten, lämnat självmant eller blivit hjälpta ut av andra) som 
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påverkar hur svårt de upplever det utan snarare omfattningen av olika förluster. (Coats 2010) 

 

Forskning i Sverige 

I god tro 

Under mitten av nittiotalet pågick en debatt kring sekter och manipulativa grupper i riksdagen. Efter 

en motion från Barbro Westerholm (motion 1994/95:So406) beslutar riksdagen att utreda fenomenet 

och samhällets beredskap för problematik kopplad till det. Resultatet blir den statliga utredningen ”I 

god tro- samhället och nyandligheten. I det fjärde kapitlet i utredningen sammanfattar man vad man 

funnit kring krisstöd för personer som lämnat nyandliga rörelser. Utredaren lyfter där att de 

kunskaper som finns inom forskarsamhället måste nå flera, behandlare, allmänheten och 

myndigheter. Samt att de kunskaper som finns om krisbearbetning inom befintliga vårdresurser 

måste spridas. Utredningen presenterar att omkring ett hundratal personer under den femårsperiod 

de undersökt sökte hjälp för psykiska besvär efter utträdet ur en nyreligiös grupp. Man ser gruppen 

som liten men samtidigt nämner man att mörkertalet troligen är stort.  

 Det som konstateras i resultatet av undersökningen är att behovet av stöd för dessa 

människor varierar och att det inte går att se någon generell likhet hos dem; personernas bakgrund 

ger inga indikationer på att det finns särskilda förhållanden som skapat problem för dem. 

Utredningen påtalar att detta är i linje med vad internationell forskning pekat på (SOU, 1998). 

Det framkom dessutom att många behandlare ansåg sig sakna den kunskap de behövde för att hjälpa 

personerna, särskilt när det kommer till andliga problem. Undersökningen lyfter fram att 

yrkesverksamma uppfattat det som om deras klienter lärt sig regler och normer inom den religiösa 

gruppen vilka gett personerna en klar bild över vad som är rätt och fel. Efter ett utträde blir det just 

denna bild av vad som är rätt som skapar splittring inom dem då de finner att verkligheten inte 

passar in i den andliga läran. Ifrågasättande är enligt utredningen inte något som uppmuntras eller 

ens accepteras av sekterna. Enligt undersökningen har många av de som sökt hjälp upplevt ångest 
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över kravet att bryta relationer med sin partner om denne inte vill tillhöra den religiösa gruppen. De 

uppger att gruppernas rigida regler och styrning av det som allmänt ses som individuella val har lett 

till svårigheter att skapa betydelsefulla relationer till andra efter att de lämnat rörelsen. Utredningen 

påpekar också att en del av dem som lämnar religiösa grupper gör det trots att hela eller delar av 

deras familj finns kvar i gruppen, vilket skapar dubbel separationsångest för avhopparen eftersom 

avhopparen på ett sätt förlorar sin egen identitet och relationerna till de som är kvar i den religiösa 

gruppen. 

Utredningen påtalar att de flesta inte upplever de här problemen, utan många klarar att 

lämna sin religiösa grupp utan större påverkan. Av dem som söker hjälp får en del den hjälp som de 

känner att de behöver medan andra upplever att adekvat stöd uteblir. 

 ”I god tro” hade förutsatt sig att speciellt se till barnens situation i grupperna. Det framkom 

efter intervjuer med bland annat BRIS att de barn som utsätts för missförhållande, på grund av 

familjens religiösa tillhörighet, riskerar att bli utan hjälp. Det fanns enligt utredningen en risk att 

barnens behov åsidosätts då behandlare och myndigheter är rädda för att kränka religionsfriheten. 

(SOU,1998)  

 Sammanfattningsvis kom den statliga utredningen I god tro fram till förslag till vissa 

önskvärda åtgärder. Utredningen föreslog inrättandet av en stiftelse med arbetsnamnet KULT- 

kunskapscenter för livsåskådning och trosfrågor. Stiftelsens mål beskrevs som att skapa dialog, 

minska polarisering, öka kunskap och förebygga kriser, såväl på individ som samhällsnivå. Vidare 

föreslogs stiftelsen initiera och stimulera forskning genom förvaltandet av medel för detta (SOU 

1998). Utredningen säger också att utöver vad enskilda personer och organisationer redan vet krävs 

det fördjupning och utvecklande av metoder för att ge adekvat hjälp till vårdsökande. Man 

sammanfattar vidare att inom många områden, särskilt när det gäller barns villkor, krävs bred 

tvärvetenskaplig forskning, eftersom området hittills är förhållandevis obearbetat (SOU 1998) 

Vidare nämner utredningen att kriskunskapen är relativt god vid olika vårdinrättningar i Sverige 
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men att det saknas kunskap om religiösa trosföreställningar, om ritualer och om tankemönster och 

psykiska reaktioner som bäst kan förstås med kunskap om trosuppfattningen och dess praktik. 

(SOU 1998) 

 ”I god tro” har inte varit slutpunkten för den politiska debatten kring sekter. Skriftliga frågor 

och motioner från flera olika partier har lämnats in till olika regeringar.  

 

Vad har hänt sedan 1998?  

Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar som studerat ämnet i Sverige efter 1998 men inte funnit 

några relevanta för det här arbetet. Istället har vi funnit en rad examensuppsatser som tar sig an 

ämnet sekter.  

2012 publicerade Erik Öst en uppsats i vilken han undersökt varför personer väljer att lämna 

Jehovas vittnen. Öst kommer fram till att beslutet att lämna gruppen grundat sig i ifrågasättande av 

gruppens lära. Detta ifrågasättande identifierar Öst som sprungna ur antingen interna faktorer, då 

den som lämnar funnit att läran inte stämmer med egna inre värderingar, eller ur externa faktorer då 

den som lämnar jämfört den yttre verkligheten med den inom gruppen och valt att lämna. (Öst 

2012) 

 Gustav Ledstam och Gabriel Öberg sammanfattar i en uppsats från 2009 olika metoder som 

utvecklats för att hjälpa sektavhoppare. De presenterar ”exit counseling”, ”strategic interaction 

approach inför” och efter avhoppet som metoder utvecklade för att öka motivation för medlemmar 

att lämna sekter samt att behandla dem efter avhopp. Författarna kommer fram till att de i Sverige 

agerande behandlarna vilka de funnit via organisationerna Råd om sekter, Hjälpkällan samt 

Föreningen Rädda Individen, använder sig av olika element av de studerade behandlingsmetoderna 

men att det föreligger okunskap kring begreppen. Uppsatsen problematiserar också de etiska 

överväganden behandlare bör göra då det handlar om att övertala någon att lämna en sekt. Ledstam 

och Öberg lyfter också fram begreppsförvirringen och okunskap kring terminologi och metodik vid 
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hjälpen till sektmedlemmar för att hjälpa dessa att lämna som ett problem för vidare forskning. 

(Ledstam & Öberg, 2009) 

 Sara Carlsson och Emma Hildebrand Gyllerup skrev sitt examensarbete 2011 om hur 

uppväxten inom en sekt påverkar de sociala relationerna. Respondenterna i den studien framhåller 

att det var ritualerna och interaktionen med personer med samma religiösa övertygelse som 

framkallade den starka gemenskapen i sekten, inte läran i sig. Den starka gemenskapen med 

medlemmar är sedan grunden till varför man inte sökt kontakt utanför sekten. Respondenterna 

uppger att det varit svårt att skapa meningsfulla relationer med ickemedlemmar. Särskilt i samband 

med utträde ur sekten aktualiseras dessa relationsproblem då före detta medlemmar kan stå utan 

sociala relationer helt och hållet. Carlsson och Hildebrand lyfter problemen för de som växt upp 

inom sekten då dessa inte har några andra referenser till hur social interaktion går till förutom de 

som funnits inom sekten. Sammanhållningen inom sekten är mycket stark och positiv men 

samtidigt villkorad skriver författarna då den snabbt kan tas ifrån den som väljer att lämna sekten. 

Främsta problemen för de som vuxit upp inom sekten är bristen på möjlighet att tala om saker 

sekten inte anser lämpliga. Uppsatsen beskriver också att skillnader i stränghet inför läran existerar 

såväl inom familjer som inom olika församlingar i sekten. Dessa skillnader påverkar 

respondenternas syn på livet i sekten. Författarna sammanfattar svårigheten för före detta 

sektmedlemmar att skapa meningsfulla relationer med någon utanför sekten samt att förmågan att 

söka hjälp efter utträde varierar beroende på hur starkt den närmast familjen hållit på sektens lära 

och regler (Carlsson & Hildebrand Gyllerup, 2011). 

 Susanne Alm skrev 2011 sitt examensarbete på psykoterapeutprogrammet kring terapeuters 

kunskap och erfarenheter från möten med sektmedlemmar. Alms undersökning visade att 

terapeuterna sa sig sakna kunskaper kring specifika samfund och barns levnadsvillkor inom sekter. 

Terapeuternas erfarenhet var att det var svårare att utmana och skapa förändring i fall där den 

behandlade var eller hade varit medlem i en sekt. Alm problematiserar utifrån sina fynd terapeuters 
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svårighet att arbeta med klienter med en annan religiös uppfattning än de själva. Det framkommer 

också att terapeuter sällan frågar klienter om deras trostillhörighet. Alms respondenter lyfter också 

att rädsla för att kränka religionsfriheten och den privata sfären kan vara grunden till varför man 

inte gör en grundligare anamnestagning kring klienterna. (Alm, 2011) 

 Vi har bara funnit en uppsats som har ställt frågor direkt till aktiva medlemmar. Jordanka 

Doneva intervjuade både medlemmar och avhoppade kring varför de valt att gå med i en sekt. 

Samtliga respondenter talade om behovet att förändra sin livssituation som motivet för att gå med. I 

ett samhälle som blivit mer destruktivt sökte de efter en tillvaro som var mer strukturerad, skriver 

Doneva. Medlemmarna talar om gruppens starka gemenskap som mycket positiv och viktig för 

medlemskapet. De som lämnat sekten påpekar att just den starka sociala kontrollen inom gruppen 

varit det som varit jobbigast. Samtliga före detta medlemmar talar om att de har en mycket negativ 

bild av sekten och de ifrågasätter starkt sektens speciella trossatser. Det skall nämnas att Donevas 

intervju med medlemmar gjordes i grupp då de inte ville ställa upp på individuella intervjuer. 

(Doneva, 2008) 

 Agneta Pettersson skriver i sin undersökning om ungdomars identitetssökande att just denna 

grupp ligger i fokus för vissa sekters rekrytering. Pettersson säger också att vara medlem i en sekt 

innebär att man blir beroende av en ledare, att man isoleras från resten av samhället och att man 

genom rädsla för ledaren utvecklar en absolut lydnad. Författaren identifierar olika 

rekryteringsmetoder för olika sekter samt att deras målgrupper skiljer sig. En del söker efter unga 

intellektuella som kan sprida sektens lära vidare medan andra söker efter personer med begränsat 

socialt umgänge. Pettersson lyfter att sekternas ledare utnyttjar medlemmarnas rädsla för att bli 

uteslutna till att hindra medlemmarna att tänka själva. Oron inom sekten stärker sammanhållningen 

ytterligare och gör medlemmarna än mer vilsna inför världen utanför skriver Pettersson. Studien 

understryker också att det kan ta lång tid att lämna en sekt och även om hjälpen finns kan det vara 

svårt för avhoppare att finna adekvat hjälp inom vården. (Pettersson, 2011) 
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 Det har också publicerats en rad böcker som tagit sig an ämnet på olika sätt. Mest 

framträdande är bilden av ”avhopparlitteratur”. Böcker skrivna av personer som berättar om sin tid i 

någon religiös grupp samt om hur de lämnat den (Tunedal, 2011). Andra är av mer journalistisk typ 

där någon utomstående intervjuat personer som lämnat rörelser (Essen, 2008; Svenhard, 2004). 

Utöver dessa finns böcker om sekter och manipulativa grupper i allmänhet (Nylund, 2004; Svahn, 

2007) eller om specifika sekter (Eldberg, 2013). Böckerna följer det mönster vi tidigare presenterat 

och stödjer fynden i ”I god tro”. Ett av utredningens förslag har dock ifrågasatts. Utredningens 

förslag var att öka dialogen mellan sekteriska grupper och samhället. I Charlotte Esséns bok 

Sektbarn från 2008 återfinner vi en intervju med psykiatriprofessorn Jan-Otto Ottosson kring hans 

syn på förslagen i utredningen. Ottosson stödjer tanken på ett nationellt center för kunskap, ett 

nätverk med psykologer, terapeuter, psykiatriker och sociologer enligt statliga utredningen I God 

Tro, han tror dock inte på utredningens andra huvudfynd, nämligen att man skulle öppna för mer 

kommunikation mellan samhälle och sektorganisationerna av den enkla anledningen att Ottosson 

inte tror att de grupperna är intresserade av att ha en dialog. 

”De är fundamentalistiska och för dem finns bara en åsikt som är den rätta. Sekten tillåts växa i ett 

demokratiskt samhälle, men är odemokratiska själv. Som någon har sagt, vi riskerar att offra 

friheten på religionsfrihetens altare”, avslutar Jan-Otto Ottosson intervjun. (Essén, 2008) 

Ett exempel på att synen på interaktion med samhället stödjer Ottossons beskrivning finner vi 

belägg för i Göran Hillerdal bok om Plymouthbröderna. (Hillerdal, 2007) 

”Avskildhet betyder inte isolering från omvärlden men att hålla sig moraliskt ren från sådant som 

besmittar. En sant troende på Herren Jesus Kristus och hans återlösningsverk på korset som ger 

syndernas förlåtelse och den helige andes gåva har inte något behov att leva i denna värld som alla 

oomvända människor lever ” Broder Arne Carlén. Carlén fortsätter: ”Den öppna inställningen finns 

men den är inte ren från världen och kan därför inte behaga Kristus”. (Hillerdal, 2007)  

 Liselott Frisk genomförde inför sin bok ”De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen” 
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(Frisk, 2007) ett antal intervjuer med andra generationens medlemmar. Hon berättar själv först att 

det varit svårt att få respondenter då det inte finns så många rörelser av den nya typen som nu har 

vuxna som vuxit upp inom dem. Det är svårt att uppskatta hur många som växer upp i en sekt som 

egentligen stannar i den. Frisk framhåller att det är svårt att mäta huruvida engagemanget skiljer sig 

från förstagenerationsmedlemmar och så vidare. En trend är att de flesta i alla fall engagerar sig i 

gruppen på ett annat sätt än föräldrarna. Enligt Frisk lämnar minst hälften av 

andragenerationsmedlemmarna sekten. Det skall tilläggas att Frisks undersökning här ser på fem 

vad Frisk benämner ”nya religioner”, ett begrepp vi i vår uppsats likställer med ordet sekt 

(Scientologikyrkan, Familjen Guds barn, Hare Krishna rörelsen, Unification Church rörelsen, samt 

Osho rörelsen) och alltså inte ser till sekter som varit aktiva under en längre tid. Frisks 

undersökning identifierar att respondenternas berättelser innefattade tvivel kring beslutet att vara 

eller inte vara med i en rörelse. Beslutet beskrivs av Frisk inte som av eller på utan snarare som en 

process över tid under vilken man kan vara med en tid för att sedan lämna eller att vara delvis 

engagerad under olika tidpunkter. Frisks respondenter talar både om det som är bra och det som var 

sämre med rörelsen. Flera av respondenterna svarade att de såg religionens betydelse i livet som 

något positivt. De säger sig ha fått en andlig inriktning i livet, en mening eller åtminstone en djup 

förståelse för vad religion är. Undersökningen visade vidare att sekternas bild av sex och kvinnosyn 

var ett område där respondenterna haft dåliga erfarenheter. Man kritiserade också att man vuxit upp 

separerade från den sekulariserade världen vilket lett till en kulturkrock med samhället. Personerna 

hade växt upp inom en minoritet med en mer eller mindre avvikande kultur än majoriteten. Då man 

tar steget ut i, eller inifrån rörelsen tar del av majoritetskulturen kan detta leda till kulturkrockar. 

Frisk understryker att graden av skillnader mellan rörelsens kultur och majoritetskulturen 

naturligtvis spelar roll för hur stor eller omfattande denna krock blir. Frisks undersökning utgörs av 

studiet av grupper i vilka det är vanligt förekommande att barnen separeras från föräldrarna relativt 

tidigt inom rörelsen. Respondenterna svarar även här med att finna goda såväl som dåliga sidor av 
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denna separation. Flera respondenter i undersökningen vittnar om goda familjerelationer inom 

rörelserna som något positivt. Då respondenterna ändå lyfter fram delar som mindre bra gör de i 

Frisks undersökning detta utan någon större bitterhet mot föräldrarna. De uppvisar en förståelse för 

att föräldrarna gjort som de gjort utifrån kontexten de levt i. Undersökningen talar om att 

engagemanget och besluten kring medlemskap i rörelsen ofta av respondenterna beskrivs som att 

det går i vågor. När det gäller att lämna rörelsen sker dessa perioder i samband med yttre faktorer 

som exempelvis miljöombyte då man byter skola eller flyttar. Frisks respondenter beskriver också i 

hög utsträckning att de bär med delar av engagemanget i sin vardag. Man är exempelvis fortfarande 

vegetarian eller går på möten eller samlingar med gruppen för maten och sällskapet snarare än att de 

beskriver ett religiöst engagemang. (Frisk, 2007) 

    

Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning har försökt klarlägga vad en sekt är, hur sektmedlemskap påverkar psykisk hälsa 

osv. I Sverige har forskningen varit knapphändig och den statliga utredning som tittat på fenomenet 

är idag 15 år gammal. Vi ansåg därför att det fanns anledning att titta närmare på hur personer som 

jobbar med fenomenet idag arbetar. 

 Syftet med denna uppsats är att belysa behandlares upplevelser i sitt arbete med personer 

som lämnat sekter, vilka individerna är samt om behandlarna ser något behov av utveckling av 

kompetens kring frågorna. Vi har även valt att lyfta patienters erfarenheter och upplevelser för att 

kontrastera och nyansera fynden. Utifrån detta syfte har vi skapat frågeställningarna  

 Vilka upplever respondenterna är de som söker hjälp efter ett avhopp?  

 Hur ser respondenternas upplevelse av problematiken och behovet av behandling ut?  

 Är det  respondenternas upplevelse att det behövs kompetensutveckling eller specifika 

resurser för att möta gruppens behov? 
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Metod 

Den här studien har en kvalitativ fenomenografisk ansats och vårt empiriska material består av 

semistrukturerade intervjuer. Med denna metod ställs på förhand frågeområden upp och inom dessa 

områden har det förberetts följdfrågor (Bryman, 2002). Målet med denna kvalitativa ansats är att 

intervjupersonerna får möjlighet att berätta om sina erfarenheter med egna ord. Vi utformade en 

intervjuguide som ett verktyg för att täcka både generella och specifika frågor under intervjuns gång 

(se Bilaga 1). De intervjuteman vi använde oss av var de som vi genom tidigare forskning kommit 

fram till som relevanta för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. De semistrukturerade 

intervjuernas karaktär innebar att de intervjuade själva kunde styra intervjuns riktning medan 

intervjuguiden fungerade som ett underlag för områden och frågor vi ville täcka in. Alla intervjuer 

spelades in på mp3 och filerna transkriberades ordagrant inför analys. I resultatdelen redovisas en 

del av materialet och det skall nämnas att det då redigerats för att utesluta talspråk i form av 

upprepningar, ord som ”typ” ”liksom” och andra begrepp vanliga i talspråk har tagits bort då detta 

kunnat göras utan att innebörden av citatet påverkats. 

 

Urval 

Vi har låtit vårt syfte styra urvalet av intervjuobjekt. Ett urvalsförfarande man kallar för strategiskt 

urval (Langemar, 2008). Vi började med att söka personer med erfarenhet av behandling av 

personer som lämnat religiösa rörelser genom att kontakta författare till böcker och artiklar som 

ingår i vår grundläggande research. Vi mailade även Hjälpkällan som är en organisation som 

skapats för att stödja just vår klientgrupp för att få kontakt med ytterligare personer med kunskap på 

området. För att bredda perspektivet kontaktade vi två avhoppare. Den ena hittade via en artikel i en 

dagstidning där hon berättar om sitt avhopp. Den andra har vi kommit i kontakt med genom 

personliga kontakter. Vårt urval har varit ett försök att nå ett kvalitativt representativt urval genom 

att handplocka personer som kunnat belysa vår frågeställning och passa vårt syfte (Langemar, 
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2008). Vi har valt att presentera namnen på de experter vi intervjuat då vi anser att detta förenklar 

kontroll av källor och ökar validiteten. De respondenter som deltagit och delgivit information som 

tidigare medlemmar har vi valt att byta namn på. Från organisationen Hjälpkällan fick vi några 

kontakter. Utöver dessa har vi sökt behandlare med erfarenheter av problematiken genom att 

exempelvis kontakta S:t Lukas varifrån vi fått kontakt med Gunilla Johansson. Vi har också varit i 

kontakt med politiker som lyft frågan om en ny utredning om ämnet. Vi har försökt inkludera någon 

som arbetar inom den allmänna psykiatriska vården. 

Deltagare 

Våra respondenter: 

 Håkan Järvå leg psykolog KBT inriktning. Håkan skrev sitt examensarbete på 

psykologprogrammet kring otillbörlig påverkan och är en erkänd expert på området. 2008 utgav han 

som huvudförfattare och redaktör boken Sektsjuka. Håkan Järvå har ett förflutet inom 

Scientologin.Vi nådde Håkan genom rekommendation från hemsidan Hjälpkällan 

 Helena Löfgren leg psykoterapeut beteendevetare. 

Helena var medförfattare till Sektsjuka och har arbetat professionellt och ideellt med människor 

som lämnat religiösa grupper. Var för ca 20 år sedan medlem i Unification Church under ett par år.  

Helenas namn fick vi även det från Hjäpkällan. 

 Gunilla Johansson leg psykoterapeut PDT inriktning 

Gunilla var den enda som svarade då vi ställde frågan kring erfarenheter kring den här 

klientgruppen till S:t Lukas. S:t Lukas är ett förbund med 48 föreningar av vilka 30 har 

mottagningar för personer som söker samtalsstöd/ psykoterapi.  

De före detta sektmedlemmar vi intervjuade benämner vi ”Mona” som växte upp som tredje 

generationens Jehovas Vittne samt ”Per” som växte upp inom sjundedagsadventisterna. 
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Bearbetning och analysmetod 

Vi transkriberade allt inspelat material ordagrant för att kunna sammanställa det och få en bra 

inblick i materialet. I analysen har vi i samtliga intervjuer försökt belysa betydande teman, det vill 

säga svar som förenar samt skiljer intervjupersonerna åt. När vi analyserade det empiriska 

materialet började vi med att försöka finna signifikanta påståenden om hur informanterna sett på 

dessa olika teman. Vi markerade i transkriptionen de olika teman vi primärt valt ut. När vi sedan 

identifierat dessa teman i den första intervjun sökte vi efter nya gemensamma teman alternativt 

frågor som kunde komplettera bilden. Vi ansåg då att vi kunde behöva två nya specifika frågor för 

att belysa frågorna om det verkar finnas skillnader hos de som lämnar religiösa grupper utifrån 

deras kön eller beroende på om de fötts in i gruppen (andragenerationsmedlemmar) eller om de 

själva valt att gå med i gruppen. 

 

Reliabilitet och validitet 

För att upprätthålla en god validitet såg vi till att i det längsta låta de intervjuade tala fritt genom att 

ställa öppna frågor. Vi utarbetade en intervjumall som vi baserade dessa semistrukturerade 

intervjuer på. Frågorna formulerades för att täcka in området vi ville undersöka utan för att för den 

skull vara ledande eller vinklade (Kvale, 1997). Vi spelade in intervjuerna och transkriberade 

ordagrant dessa för att analysen skulle göras på exakt information och för att vara säkra på att ingen 

information eller nyanser föll bort. 

 Vi har under arbetets gång, när materialet expanderat och komprimerats hela tiden återgått 

till syftet och frågeställningarna för att säkerställa att vi arbetar med syftet i åtanke och att vi 

undersöker det vi syftade till att undersöka (Kvale, 1997). Resultatet kan i enlighet med syftet bidra 

till att få en ny förståelse för hur individer som lämnat religiösa grupper bör bemötas av 

professionella behandlare. Våra intervjupersoner har skiftande bakgrunder och belyser våra 

frågeställningar utifrån sina perspektiv. Det har varit viktigt för oss att samla information från så 
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många olika källor som möjligt. 

 

Etik 

De etiska aspekterna av forskning skiljer sig inte på något avgörande sätt mellan kvantitativt 

respektive kvalitativt arbete. Riktlinjerna för forskning utgår från två grundaspekter 

forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att allmänheten har rätt att 

förvänta sig att forskning bedrivs som är till nytta för samhället (Langemar, 2008). Då det så sent 

som september 2013 framlagts en motion med innebörden att man vill se utredning kring just ämnet 

för vårt arbete tycks föreliggande arbete falla inom vad som kan kallas nytta för samhället (Tysklind 

& Westerholm, 2013). Individsskyddskravet innebär att forskning inte får medföra att individer 

utsätts för psykisk eller fysisk kränkning samt otillbörlig insyn i privatlivet (Langemar, 2008). Vi 

har valt att genomföra intervjuer med ett antal personer. De har alla fått möjligheten att avböja 

medverkan och har medverkat och delat med sig av sina erfarenheter på eget bevåg. De 

respondenter vi nämner vid namn har gett sitt samtycke till detta. Behandlarna har inte delat med 

sig av information som på något sätt kan kopplas till identifierbara fall av sekretesskäl.  

 Vårt syfte har inte varit att svartmåla någon specifik organisation eller samfund utan att 

objektivt närma oss problematiken då personer lämnar religiösa grupper. Vi är införstådda med att 

personer går med i, samt lämnar olika religiösa grupper utan att söka eller behöva behandling för 

sina upplevelser. 

Resultat  

Utifrån studiens syfte att belysa behandlarnas erfarenheter av arbetet med ”sektavhoppare” och för 

att kartlägga de behov och brister som behandlarna erfar i sin kontakt med patienterna har all 

intervjumaterial delats upp i teman och underteman. Vi har även valt att lyfta patienterfarenheter 

och upplevelser för att kontrastera och nyansera fynden. I genomförandet av intervjuerna har fokus 

legat på tre huvudsakliga områden, tre huvudteman: vilka det är som söker sig till de som vi 
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refererar till som experter inom området av behandling av den specifika patientgruppen, 

vårdbehovet- om det finns och vad de intervjuades upplevelser är av vad som är verksamt och inte i 

behandling, framtidsorientering- hur de intervjuade upplever behovet av eventuella insatser och 

kunskapstillskott inom vården och vad som skulle enligt deras önskemål, utifrån deras erfarenhet 

bidra till att de som valt att lämna en sekt ska få den bästa tänkbara hjälp.  

Resultatsammanfattning 

Våra respondenter målar genom sina berättelser upp bilden av sektavhopparen som en speciell 

patientgrupp. Gruppen är svåröverskådlig då den inte behöver synas vid första anblicken inom 

psykiatrisk vård. Behandlarna talar dock om att gruppen finns och bör bemötas. Sektavhopparen 

söker om den känner behov av det främst hjälp genom primärvården för att därefter eventuellt söka 

sig vidare till en expert. Dessa finner de genom stödgrupper på internet. Behandlarna påpekar att en 

större andel av de som söker hjälp är så kallade andragenerationsmedlemmar och har växt upp inom 

sekten.  

 Problemens karaktär är skiftande mellan individer. Våra respondenter talar om vikten att 

tydligt kartlägga vad personen som söker hjälp varit med om samt vad den egentligen söker hjälp 

med. Respondenterna berättar om sina upplevelser av goda behandligar samt av fallgropar och 

misstag som gjorts och hur dessa kan undvikas. Behandlarnas teoretiska ansatser för behandling 

påverkar deras syn på detta. Resultatdelen under detta andra huvudtema är omfattande men av stor 

relevans för syftet. 

 Som tredje huvudtema tog vi upp vad respondenterna såg som hjälpsamt för framtida arbete.  

Respondenterna talar om att det krävs kunskap om sektproblematik i allmänhet och att ett speciellt 

kunskapscenter borde kunna underlätta för att sprida knskapen. 

 

Huvudtema 1 Vilka upplever respondenterna är de som söker hjälp efter ett avhopp?  

Vår första frågeställning utifrån syftet med den här uppsatsen är vilka de är som söker hjälp efter ett 
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avhopp. Under detta tema tittar vi på hur våra respondenter upplever att patientgruppen skiljer sig 

från andra vårdsökande, vad man kan säga om hur många som tillhör denna grupp och hur de 

beskrivs av de intervjuade som just före detta medlemmar av en sekteristisk grupp?  

 Helena Löfgren beskriver svårigheter med att uttala sig om gruppen ”sektavhoppare” på 

grund av bristande kartläggning av gruppen. Gruppen finns enligt henne och hon möter dem 

dagligen i sitt arbete, men hon ser hur det kan vara problematiskt att studera sekteristiska grupper 

och medlemskap i dessa. Det är svårt att få insyn i dessa grupper, vilket enligt henne tillhör 

gruppens natur och problemet med otillräcklig transparens i organisationerna gör fältet 

svårbearbetat. Hon uttrycker vikten av att man försöker se dessa individer i vården, att snappa upp 

vilken bakgrund de kommer ifrån. Det skulle kunna underlätta en kartläggning av denna 

patientkategori för att kunna uttala sig om behov i denna grupp. Detta skulle bland annat kunna 

motivera riktade resurser till just dessa individer som hon ändå anser ofta har ett specifikt behov av 

psykologiska interventioner. 

”Ja, det är ju den stora frågan, hur många är det? Hur många grupper går att definiera på det här 

sättet. Jag skulle vilja säga att det är en skala och sen är det en fråga hur många som är i en 

gråzon och hur många är väldigt sekteristiska - - - för det växlar och det kommer nya grupper - - - 

Och sen beror det på vilka media tar upp, de tar ju bara upp det som är ett scoop nu. Allt det här 

man tycker vore ganska enkelt att mäta visar sig vara ganska svårt. Dels att studera en grupp 

kräver ganska mycket arbete och vilket är svårt att göra utan insyn och då behöver man ha tillgång 

till både medlemmar och före detta medlemmar och kanske dokumentation för att fastställa om en 

grupp är sekteristisk eller inte och per definition är det svårt, för ju mer sekteristisk dess svårare är 

det att få tag på den informationen - - - det spelar ju rätt stor roll för hur mycket medel och resurser 

man behöver lägga på frågan.” (Helena Löfgren) 

Håkan Järvå har en personlig uppfattning om storleken av gruppen utifrån sin forskning och 

erfarenhet av behandling av individer som träder ur sekteristiska grupper 
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”det är nog ganska konstant tror jag, det är väl några tusen, det har blivit varken sämre eller bättre 

utan - - - det håller sig - - -  det har gjorts några försök att räkna hur många det är som är med i 

sådana här rörelser i olika länder så är det, ungefär en procent av befolkningen som befinner sig i 

en sådan här sekteristisk rörelse - - - har vi ett fungerande samhälle då har vi ett konstant nivå på 

en procent.” (Håkan Järvå) 

Han tar också upp påverkan av till exempel samhällets stabilitet på sekteristiska och 

fundamentalistiska gruppers existens och storlek. Enligt honom är det större sannolikhet att 

människor som lever i ett samhälle i kris dras till extremistiska grupper av olika slag. Som den 

mekanism som styr detta tar han upp behovet av en tillhörighet och behovet av att förlita sig på en 

stark ledare. Järvå anser att det finns likheter mellan att välja medlemskap i en sekteristisk religiös 

grupp och en politiskt fundamentalistisk grupp. Enligt honom är samma sociala och psykologiska 

mekanismer verksamma i båda fallen. 

”Om samhället rasar ihop så - - - är risken att de här grupperna växer sig mycket starkare då för 

då får människor plötsligt ett ökat behov av trygghet och någon stark grupp som man kan hålla sig 

till då. Då fyller de här en funktion mer och det är väl typiskt som i nere i Grekland att nazisterna 

växte sig starkare - - - när landet rasar ihop då, så det är ju en risk så fort ekonomin bryter ihop så 

kan man förutspå att sådana här grupperingar växer sig starkare .” (Håkan Järvå) 

Gunilla Johansson beskriver även problemet med att man inte vet hur många som lider av 

psykisk ohälsa gör det på grund av ett medlemskap i- eller ett avhopp från en sekt. Hon möter dessa 

patienter i sin verksamhet som terapeut vid S:t Lukas men enligt hennes erfarenhet är det inte 

ovanligt att dessa patienter, som har en bakgrund i en sekteristisk grupp inte alltid tar upp det i 

inledningen av behandlingen. Hon tror att många finns i psykiatrin som patienter med komplex 

problematik, men att det aldrig uppdagas. Det kanske inte kommer upp av olika anledningar att 

utträde ur en sekteristisk grupp kan ligga till grund- eller vara en del av förklaringen till 

problematikens natur. Anledningar kan bland annat vara skamkänsla eller försvarsmekanismer 
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inlärda under tiden i sekten. Enligt henne skulle man oftare kunna ställa de här frågorna om 

tillhörighet i religiösa samfund när man möter patienter som har mycket skam och skuld med i 

problembilden.  

”Det är inte säkert att de alltid kommer.. jag tror inte att det kommer så många till våra 

mottagningar och jag tror inte att de är så där jättetydliga i psykiatrin, utan där syns de nog mer 

som symtom, som riktig psykisk ohälsa.- - - Letar man in den patientgruppen där det finns väldigt 

mycket skuld och skam så tror jag att man som psykolog eller terapeut - - -  så tror jag att ska tänka 

att det kan finnas sådana här sjok med, alltså verkligen. Jag tror verkligen man ska ha den 

öppenheten” (Gunilla Johansson) 

Hon tror också att det är ett dolt problem mycket på grund av att man missar att det, 

sektmedlemskap eller ett avhopp, kan vara en del av förklaringen till varför patienten mår som 

denne mår. Hon anser att man som behandlare ska ställa sig frågan om man kan ha missat något om 

man inte anser sig ha träffat patientgruppen i sitt arbete. 

”Det är nog rätt så dolt faktiskt. Och när vi pratade på min arbetsplats där vi ändå är 10-12 

terapeuter, så var det egentligen bara jag som nappade (att delta i studien) och det beror nog på att 

jag har väldigt bred erfarenhet - - - jag har varit tvungen att närma mig de frågorna ur den 

synvinkeln. - - -  det kan ju vara nån annan som säger att ”det har jag aldrig träffat på”, men i så 

fall är det en allvarlig fråga till en själv, Har jag missat ett stort problemområde?” 

 

Hur söker de hjälp? 

Vi ställde frågan till både behandlare och till två personer med egna erfarenheter av att ha sökt sig 

till vården före och efter ett utträde ur religiösa sekteristiska organisationer. Behandlarna vi 

intervjuat har både valt själv och delegerats att ta de patienter som har den här bakgrunden på grund 

av kompetens och erfarenhet på det specifika området, för att de inte känner sig rädda för att ta i de 

existentiella delarna i problemen. De kontaktas även direkt av patienterna bland annat via någon av 
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hjälporganisationerna ”FRI” och ”Hjälpkällan” just på grund av att de har en särskild kompetens på 

området och även egen erfarenhet av medlemskap i sekter som enligt dem själv bidrar till ökad 

förståelse.  

Patienter har ofta varit i kontakt med den allmänna psykiatrin innan de till slut sökt sig till en 

specialist via hjälporganisationer, men erfarenheterna från den allmänna psykiatrin varierar. De 

intervjuade behandlarnas gemensamma uppfattning är dock att patienter ofta upplever att psykiatrin 

inte riktigt fångar upp och behandlar problematiken som de skulle önska.  

Helena Löfgren stöter på problematiken som inte alltid framkommer i första hand när 

patienten söker sig till henne för terapi. 

”Många gånger kan de ju ha många olika problem som de söker för de kommer ju inte alltid med 

frågeställningen att de varit med i en sekteristisk grupp och vill bearbeta det. Ibland kommer de för 

att de är rädda för ilska, eller för att de har svårt att komma i kontakt med sina känslor i största 

allmänhet eller är deprimerade. Men de kommer till just mig för att de känner att deras problem 

har med att de varit med i en sekteristisk grupp att göra.  (Helena Löfgren) 

Hon möter också många patienter som specifikt sökt sig till henne genom diverse 

hjälporganisationer. Hon belyser också svårigheter som kan finnas för individer, som antingen 

befinner sig i en sekt eller har valt att lämna den, att övervinna sin rädsla för att söka hjälp hos en 

terapeut eller psykolog. Enligt henne odlas det i gruppen en paranoia kring den yttre världen,  

medlemmarna skräms upp med tankar om att bli besatt om man söker hjälp hos en psykolog. Enligt  

avhopparna vi intervjuat stämmer denna bild, man ska helst hålla problem för sig själv och inte söka 

vård, för då har man misslyckats och är inte god nog. Deras erfarenhet är också att det finns väldigt 

lite förståelse för deras upplevelser.  

”I slutna grupper får man inte säga vad som helst till utomstående för så kan det också hända 

hemska saker faste det är ju inte bara en skam utan lite av den betingade rädslan man har som gör 

att man undviker att prata om just det. Och också att man lär sig i gruppen att ingen kommer att 



Den synliga patientens osynliga sida 

 

29 

förstå dig. Det blir ju många hinder som gör att man inte berättar.” (Helena Löfgren) 

Gunilla Johansson möter patienter som kommer via deras kösystem på S:t Lukas. Hon 

berättar att hon ofta får ta patienterna som har religiöst kopplade problem och att hon känner sig 

bekväm i att arbeta med existentiella och religiösa frågor. Däremot ser hon ofta att det inte initialt 

kommer fram att personen har en bakgrund i en sekt, utan att det ofta kommer fram under förloppet 

av behandlingen. 

”Patientgruppen är vid och bred, och det behöver ju inte vara så tydligt att personen kommer från - 

- - en sekt eller en rigid organisation så att säga, utan det kan mer vara så att det kommer fram 

under terapin under tiden. - - - det kan vara diffust, dovt, dolt, och kommer fram så småningom i 

arbetet när man jobbar bakåt med föräldrar och familjerelationer- - - önskan kommer inte så ofta 

nu som den kom för 10 år sen att man vill ha en kristen terapeut. Det gör man ju under S:t Lukas 

flagg så att säga. - - - vi är då religiöst och politiskt obundna, men det är ändå så att vi av tradition 

har mycket människor som söker sig till oss därför att de har många existentiella frågor antingen 

man kommer en helsekulariserad eller en mer kyrklig och religiös familj eller familjesammanhang 

så att säga, så det är väldigt brett och så kommer de till mig i det vanliga kösystemet.” (Gunilla 

Johansson) 

En av de intervjuade avhopparna både bekräftar och kontrasterar denna synvinkel när han 

berättar att han hade väldigt svårt för att ta sig till en psykolog av rädsla för att inte bli trodd, att inte 

tas på allvar, att träffa en terapeut som själv hade en religiositet och för att han kände sig så svag 

och trött och inte orkade genomgå processen som det innebär att komma in i vården. Han sökte 

hjälp via öppenvården på lasarettet och via Previa på universitetet som han studerade vid. 

”Det tog så fruktansvärt mycket energi att samla sig, att gå dit att samla sig och berätta sakerna på 

ett formellt sätt för första gången - - - Det var ju det där att när man är inne i det så inser man inte 

att man behöver hjälp, och det är mer liksom när man tagit sig ur som chocken har lagt sig och 

man känner att jag vet inte hur jag ska placera mig själv i livet, jag vet inte hur jag ska fungera, 
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man märker att man mår dåligt. Det första jag tänkte på då var just då att.. psykolog. - - - Men det 

dröjde innan jag sökte mig dit för jag kände att jag vet inte om de kommer att förstå och jag vill inte 

gå till en som är troende eller som… risken är ganska stor eftersom Sverige har den synen på 

religion som vi har, det är många som är antingen halvtroende eller, jamen du vet vad jag menar. 

Man var väldigt känslig för den biten. Jag riskerade hellre att inte gå än att gå till någon som 

kanske, kanske har en sådan uppfattning.” (Per) 

Mona som var medlem i Jehovas Vittnen sökte sig till vården redan medan hon fortfarande 

var medlem och aktiv i sin församling. Hon beskriver hur Jehovas Vittnen idag får söka psykologisk 

hjälp, men att det inte alltid varit så. Hon sökte sig till en allmänpsykiatrisk mottagning och fick 

hjälp med vad som visade sig vara en relativt djup depression.  

”Efter att jag gift mig - - -  så började jag må dåligt jag fattade inte vad det var, jag trodde jag hade 

nåt fel med matsmältningen eller nånting sådär och till sist efter några år så förstod jag att oj, jag 

har faktiskt en depression och jag borde gå i terapi, men det vill jag inte - - - det kändes som att det 

är läskigt. Jag är ju inte sjuk i huvet heller. Det var som ett stort nederlag att behöva gå i terapi. - - 

- jag sjönk djupare och djupare in i depression utan att söka hjälp. Jag var ganska långt under isen 

innan jag väl kom mig till någon, gick till lasarettet och fick hjälp via psykmottagningen där” 

(Mona) 

 

Nästa generation 

Våra intervjupersoner har inte mycket erfarenhet av att jobba med barn i sekter, men anser att det är 

viktigt att ha en förståelse för att barnet lever i en väldigt annorlunda värld där saker som är normala 

för dem inte är normala för oss och att barn inte vet skillnaden. Det gäller att gå varsamt fram och 

ställa frågor förutsättningslöst och vara medveten om att barnets begrepp kan skilja sig från det man 

som behandlare är van vid. En del barn kan vara med om skrämmande händelser i sin församling 

där till exempel korrigering och andeutdrivning förekommer. Och återigen gäller det att ta reda på 
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så mycket man kan om just den grupp barnet befinner sig i. Problemet med att det inte finns så 

mycket insyn i dessa grupper medför också att det är svårt att uttala sig om barnens situation och 

när samhället skulle behöva gripa in. Gunilla Johansson tror att det kan vara ett viktigt område för 

utveckling, att se barnen som lever i sekter. Helena Löfgren påpekar att det är viktigt att påminna 

sig om att barn i sekter lever under andra förutsättningar än andra barn. 

”kan vara ganska våldsamt och skrämmande. Då kanske barnet inte definierar det som att 

mamma och pappa slår mig, utan att de håller, trycker ner mig väldigt våldsamt och jag är livrädd. 

Att förstå vidden av vilka olika övningar som kan förekomma i en grupp genom att ställa rätt frågor. 

Det är viktigt att om jag börjar känna att oj, det här känns konstigt, då behöver jag ta reda på mer 

om gruppen, och om det är en ny grupp så är det inte så lätt att få information, men då får man 

vara otroligt förutsättningslös” (Helena Löfgren) 

Att lägga märke till och identifiera problematik kring barn i sekter känner samtliga 

behandlare som viktigt. Samtidigt växer enligt samma behandlare andelen personer som söker hjälp 

efter att ha vuxit upp inom en sekt, såkallade andragenerationsmedlemmar.  

De som är födda i (sekten) har inte skam och skuld över att ha gått med för de har ju inte behövt ta 

det beslutet, utan de har ju kanske haft skam för att de varit med i något konstigt och att folk ska se 

dem som konstiga men inte över att de är konstiga som gått med, så att de känner sig mer rädda för 

att inte bli förstådda och accepterade av andra människor med sin bakgrund. (Helena Löfgren) 

”fler och fler som har vuxit upp i sådana rörelser som sagt var andra generationens avhoppare är 

ju ett specifikt problem, det skiljer sig ganska mycket från egentligen från de som gått med, det är 

mycket svårare problematik.” (Håkan Järvå) 

 

 

Huvudtema 2 Hur ser respondenternas upplevelse av problematiken och behovet av 

behandling ut?  
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För att klarlägga behovet av just kompetensen hos behandlare som kommer i kontakt med 

patientgruppen anser vi att det är viktigt att titta närmare på problematiken och vad i den som är 

specifikt om det är något som överhuvudtaget är det. Vi bad de intervjuade beskriva sina 

upplevelser av problemens karaktär, och vad som kan enligt deras erfarenhet kan vara problematiskt 

i kontakten med vården. Problemen varierar beroende på vilken sekteristisk grupp man tillhör eller 

tillhört och om man vuxit upp i sekten som en andra generationens medlem eller om man gått med i 

vuxen ålder. 

 

Problematikens karaktär 

- - - Ett problem som många patienter möter är ju att deras historier är så bortom människors 

vildaste fantasi att det nästan är svårt att tro på dem ibland, (Helena Löfgren) 

De intervjuade behandlarna beskriver patienternas problematik som komplex. Anledningen 

är enligt dem att det ofta finns väldigt många bakomliggande variabler som är vanliga 

förekommande i vissa sekteristiska grupper och som man inte kanske kommer i kontakt med i en 

behandlares vardagliga arbete. Den sociala strukturen är en faktor, då en del av dessa patienter 

upplever en stark gemenskap inom gruppen samtidigt som de känner sig separerade från samhället i 

övrigt och hindras att röra sig utanför gruppens ramar, till exempel genom att skaffa sig utbildning, 

umgås med vänner utanför sekten, engagera sig politiskt, träffa en partner som inte är troende, ha 

engagemang i intressen som inte accepteras av gruppen som några exempel.  

Det sociala blir väldigt viktigt inom gruppen och där gäller ofta strikta regler för hur man 

ska uppträda, umgås, vad man får och inte få göra och till och med tänka. Kvinnans och mannens 

roller, regler för att bilda kärleksrelationer och hur till exempel ett äktenskap ska fungera kan också 

skilja sig från det man som behandlare är van vid att bemöta. Inom vissa sekteristiska grupper i 

Sverige respekteras inte ens svenska lagar. Barnmisshandel förekommer och kallas då för bland 

annat ”korrigering” och skilsmässa är inte tillåtet förutom i undantagsfall vid otrohet och död. 
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Personer som lever i en sekt lever ofta också under hot om att bli bestraffade om de bryter mot 

gruppens normer genom restriktioner, förhör, social utfrysning och uteslutning ur gruppen.  

Det kan vara svårt för den behandlare som ska hjälpa en ung person att finna fotfäste efter 

ett avhopp att förstå att hon eller han inte är välkommen i en annars tillsynes välfungerande familj 

längre. Missförstånd kan uppstå om man riktar in sig på en systemisk intervention när den unges 

familj har en stark tro och övertygelse om att gud styr situationen och att de regler som satts upp 

inom samfundet inte går att ifrågasätta. Då är det viktigt enligt de intervjuade att ha rätt fokus, ha en 

medvetenhet om hur det fungerar just i den gruppen och vilken bakgrund den unga kommer ifrån. 

Enligt behandlarna som har erfarenheter om dessa situationer är det i det läget när viktigare att finna 

ett nytt sammanhang och nya relationer som stöd för den unga i stället för att försöka sig på att 

ändra föräldrarnas övertygelse om vad som är rätt eller fel i situationen. Samma gäller när föräldrar 

vägrar sitt barn sjukvård i form av till exempel blodtransfusion.  

Det kan vara bra att veta att föräldrar kanske både har en egen stark religiös övertygelse om 

vad som kan rädda barnets liv, och även ibland tryck från omgivningen att göra det som samfundet 

tycker är det rätta. Ibland kan behandlare uppleva det svårt att tro på beskrivningar ifrån 

patienternas verklighet för att de är så främmande och nästan overkliga. Det kan röra sig om vad 

tron bygger på för principer och värderingar, gränsdragningar inom gruppen, olika metoder att 

uppfostra eller forma medlemmarna, förväntningar som finns på medlemmarna eller bestraffningar 

för beteenden som inte överensstämmer med gruppens normer och regelverk.  

 En av de avhoppade intervjupersonerna som idag arbetar med att sprida kunskap om 

sektlivet berättar om hur hon upplevde sin tid i sekten. 

”Man bygger upp en familjekontakt inom församlingen man pratar verkligen om varandra som 

bröder och systrar. - - - Dels tillhörde jag församlingen, som man umgicks med väldigt intensivt 

både på möten och liksom middagar och olika sociala bjudningar och tillställningar. Och sen var 

det också den stora släkten som man alltid kunde lita på fanns där och alltid kunde falla tillbaks på 
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och alltid kunde känna att jag tillhörde en familj. - - - Och i och med uteslutningen så får inte de 

som är kvar i sekten längre säga hej till mig, och det innefattar ju då alla vänner och släkten - - - 

Då började jag på ruta ett igen när jag var 27 att försöka hitta en ny tillhörighet och ett nytt 

sammanhang och nya vänner. - - - När man är döpt så kan man inte lämna utan att bli utfryst av 

alla, vid dopet då lovar man att hädanefter ska man alltid göra Jehovas vilja och det är liktydigt 

med organisationens regler. Så det är ju som ett allvarligt åtagande. Och det pratar man om att det 

är ett stort allvarligt steg och det går inte att ångra - - - Jag tror med sektliv att så länge man är i 

mitten av sekten så länge man är perfekt och idealisk, vilket jag var under många år - - -  Då var 

det väldigt lätt att vara jag, för att jag fick sådan uppskattning från alla håll. Men när man började 

glida ut, då blev det outhärdligt för då måste man börja leva med en fasad, och då ska man fortsätta 

gå på möten fast man inte vill, och man måste fortsätta svara och le och stå där på podiet och bli 

intervjuad och man känner att man är.. att man fejkar.  Det är någon sorts dubbelliv.” (Mona) 

Om hierarkin och könsroller i sekten säger hon följande 

”Det är ju verkligen en mansstyrd organisation. Kvinnan ska tiga i församlingen står det i bibeln 

och det har man tagit fasta på. En kvinna kan aldrig hålla ett föredrag på mötena det är till och 

med så att en kvinna kan inte vara ansvarig för städningen på rikets sal. En kvinna får gärna städa, 

det går jättebra och så är det ofta, men hon kan inte vara den som tar ansvaret utan det måste vara 

en man som är ansvarig för alla poster, allt som ska skötas. En kvinna kan vara uppe på podiet som 

i en intervjusituation som jag nämnde eller om man visar ger tips på hur man gör när man knackar 

dörr då kan två systrar komma upp, alltså man är bröder och systrar. Men då kan två systrar gå 

upp på podiet och visa, och spela upp en scen att så här kan det gå till när man knackar dörr. Och 

den ena låtsas vara den besökta och den andra låtsas vara den som knackar på. Det är ok, men det 

är bröder som håller i alla talen och organisationen.” (Mona)   

Relationer fungerar inte alltid som i övriga samhället och ställer ibland stora krav på 

medlemmar att leva upp till. Ett utträde ur sekten eller att avsluta en relation kan vara komplicerat 
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och berör många i personens omgivning. Till exempel respekteras inte svenska skilsmässolagar 

inom Jehovas Vittnen, utan medlemmarna lever enligt sektens interna regler. 

”Jag såg till att bli utesluten. Alltså jag såg till att göra en synd som skulle göra att jag blev 

utesluten för att släppa min man fri att gå vidare i livet. Han var 30 år. Och han ville vara kvar i 

församlingen. Jag ville inte låsa honom. Om jag bara hade lämnat och vi hade skilt oss då hade 

han varit tvungen att leva i celibat resten av livet. Den svenska skilsmässolagen är inte giltig för 

dem, för de säger att det finns bara två saker som löser ett äktenskap i guds ögon och det är otrohet 

och död. Och döden var inte ett alternativ för mig, så jag kände jag att jag var tvungen att vara 

otrogen för att släppa honom fri för då kan han börja dejta någon annan och gifta sig med en 

annan syster i församlingen. Så jag var tvungen att göra det och gjorde det - - - och ringde då 

direkt till den presiderande äldstebrodern den som är högst i hierarkin i församlingen och sa att jag 

har varit otrogen och då kallade han till en dömande kommitté och då fick jag sitta för deras 

dömande kommitté och då var de tre eller fyra äldstebröder som satte sig ner med mig, i kostym. 

Och skulle försöka tala mig till rätta och förhörde mig om vad som hade hänt och på vilket sätt och 

när då och så, och så fick jag.. så slog de upp bibeln och hade mig att läsa lite ställen för att väcka 

lite skam och skuld över det här, för att verkligen förstå att jag hade gjort gud besviken på mig och 

begått en synd och så frågade om jag ångrade mig och det gjorde jag inte, jag kunde inte säga till 

dem för att bli utesluten för att släppa min man fri att gifta om sig utan jag fick ju bara säga vad 

jag hade gjort och inte varför för jag var ju tvungen att vara säker på att de skulle utesluta mig. Det 

var som ett trick så att säga. Och då dömde de mig till uteslutning och då fick jag väl en och en halv 

vecka på mig, att innan domen skulle trä i kraft, så fick jag tiden på mig att ringa till mamma pappa 

och farmor och mormor och ja, säga hejdå. Sen dess har jag ju aldrig pratat med mina bästa 

vänner i församlingen och mina farbröder, mostrar, kusiner och allihop. De är borta för alltid.  Tills 

någon av dem hoppar av, då kan man ju ta upp kontakten med dem. Men de vill ju inte heller göra 

det för att då tappar ju de kontakten med alla andra.” (Mona) 
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Den andra intervjupersonen med erfarenhet av att han vuxit upp inom- och hoppat av en sekt 

berättar om sin ungdomstid 

”Jag köpte skivor med musik som jag gillade och det var ju sådant som jag inte kunde lyssna på 

öppet och så fort mina föräldrar fick reda på det så tog de stereon de tog alla skivor och mina 

gitarrer och så plockade de ner min dörr. Det är en enorm kränkning och det värsta av allt var att 

de övertalade mig om att det här är syndigt den här musiken, lyssnar du på den så kommer du att 

dö. Du kommer inte att få evigt liv. Så att man gick in i någon slags ”ok, ja jag vet, jag har gjort fel 

förlåt”. Man kände att ok, det här är idealet och det här ska jag leva upp till och så kände man men 

det är ju så här, jag är mänsklig, jag har syndat och gjort fel. Och då hade jag den inställningen att 

jag får sluta gilla den här musiken jag ska sluta med de här beteendena, jag får sluta spela den 

musiken och det gjorde jag i kanske tre och ett halvt år. Sen började jag må för dåligt för att kunna 

fortsätta leva så. Och då liksom, man stängde ju av allting man mådde bra av och då finns det 

ingenting som ger en positiv energi. - - - Att ifrågasätta någonting om man vet att gud har rätt Jag 

kände inget behov av det jag kände ingen energi till det över huvud taget. Det fanns ingen 

anledning att ifrågasätta, och gör man inte det så är man inte en del av gemenskapen” (Per) 

Framträdande är också känslan av att inte duga, inte vara tillräckligt god, inte göra 

tillräckligt, inte tillfredsställa sina föräldrar, sina vänner, sin församling eller gud. Detta är enligt de 

intervjuade förknippat med mycket skam och skuldkänslor. Det är ett tveeggat problem i och med 

att det även finns inslag av skamkänslor för att tillhöra en sekteristisk grupp. Medlemmarna kan 

känna sig annorlunda, inte accepterade och främmande för samhället runt omkring. Även där finns 

ett utanförskap och om personen har en vilja att tillhöra ett annat sammanhang utanför den egna 

gruppen kan det bli svårt på grund av de rigida gränserna som finns mellan gruppen och omvärlden. 

Medlemmar gör ofta avkall på sina intressen, sin utveckling och formar sig efter sektens 

normer och ramar. De gör det för att inte provocera, för att inte göra någon besviken även om det 

innebär en känsla av personlig förlust. Viljan att duga och göra rätt är väldigt stark. 
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”jag har alltid haft en, ja, vad ska man säga, en stor och automatisk fallenhet för att syssla med 

musik. Jag hamnade i konflikt med mig själv eftersom på mötena fick jag ju höra man ska tjäna gud 

och älska honom mest och de har ju det där med att man kan inte tjäna två herrar både gud och 

rikedomen, till exempel, och det använder man som ett , som en bas för att man ska inte göra 

karriär, utan man ska tjäna gud sen måste man såklart arbeta så man får pengar men helst nåt 

städjobb eller nånting som inte kräver en passion. Och jag hörde det där på möten som tonåring 

och kände att jag har ju verkligen en passion och det är musiken och jag älskar musiken och då 

vart jag rädd att den skulle dra iväg mig från gud, så då slutade jag spela när jag var 15, och det 

gjorde mig ju - - - den hösten efter att jag hade slutat spela cello så började jag känna mig 

nedstämd, det hade jag aldrig gjort förut. Jag trodde jag skulle få en stor belöning från gud och i 

stället vart jag nedstämd, och då försökte jag mota bort det och tänkte ”nä så kan det inte vara för 

gud belönar när man gör ett offer och nej det här går jättebra att sluta spela, och jag saknar det 

inte alls att spela” fast jag gjorde det jätte jätte mycket. - - - Man gör aldrig tillräckligt. Även då 

när jag knackat dörr som mest så minns jag att jag kände att jag gjorde aldrig tillräckligt. Det står i 

bibeln att gör ditt yttersta och jag gick alltid och tänkte ”vad är mitt yttersta, nog hade jag orkat gå 

en stund till”. Jag minns en gång jag kom hem då hade jag varit ute och knackat dörr i 8 timmar. 

Man skriver upp timmarna när man kommer hem. För att jag skulle skriva upp mina 8 timmar och 

så tänkte jag.. på riktigt så kände jag jamen jag gjorde ju egentligen inte mitt yttersta, nog hade jag 

orkat en kvart eller en halvtimme till. Så kände jag mig dålig. (Mona) 

De intervjuade beskriver också en identitetsmässig vilsenhet som personer som lämnar en 

sekteristisk grupp tampas med. Inom gruppen har de inte fått utveckla sin personlighet fritt, utan fått 

många regler att rätta sig efter och mycket har varit förbjudet samtidigt som det funnits höga 

moralkrav och förväntningar på prestation. 

”de som vuxit upp har inte alltid haft så lätt att få utveckla sin egen person och sina egna 

önskemål att få utveckla en egen identitet. - - - Man har varit ganska upptagen med att leva upp till 
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de regler och krav som ställs och att inte mina tvivel ska avslöjas, och då är det inte så lätt att hitta 

sig själv.(Helena Löfgren)  

Per berättar om hur hans verklighet såg ut och hur den senare förändrades efter utträdet. 

”Det var mycket skam och betoning på synd och att världen har ett slut och snart är det slut 

och Jesus kommer tillbaka och är du inte redo och tror du inte på rätt sätt så får inte du vara med. 

Och det var liksom det som präglade allt i tillvaron när man växte upp.- - - flyttade jag till 

Stockholm - - - och då fick man ju en jävla krock med verkligheten - - - och då märkte man 

verkligen hur pass osjälvständig man var och hur pass oerfaren, hur pass sned 

verklighetsuppfattning man hade. Men det tog kanske tre år innan man förstod magnituden av 

helheten. - - - När man bara fått en världssyn, bara fått se att allt är synd, du är kristen med kristet 

filter då blir allting väldigt överväldigande - - -Man var aldrig i sociala situationer och det gjorde 

mig mer till en åskådare och iakttagare än deltagare i livet. Och det är någonting jag fortfarande 

kan känna att det ligger ju alltid en väldigt stor osäkerhet socialt och erfarenhetsmässigt och man 

har inte det som alla andra har i den åldern i ryggen.” (Per) 

 Per talar om förlorad tid, om hur han inte fått möjlighet att växa som individ under sin tid i 

sekten och en sorg för förlorat potential som inte går att ta igen senare i livet. Mona drabbades av en 

identitetskris när hon började ifrågasätta sektens regler och gick emot kraven hon hade på sig. Båda 

beskriver sig som vilsna och identitetsförvirrade. Frågor rörande den egna personligheten och 

identiteten blir väldigt centrala som till exempel vad vill jag, vem är jag, vad tycker jag om, hur vill 

jag leva och så vidare. 

” Det blev en sanning att man känner att gud dömer mig och man måste leva upp till en standard 

som innebar att gå emot sig själv och den man är och hur man funkar och tänker.” (Per) 

Mona beskriver hur hon utvecklade förmågan att höra på tv, radio och andra människors samtal utan 

ett registrera vad som egentligen sas.  

” Jag var rädd för att gud skulle bli besviken på mig, jag var rädd att jag skulle få en politisk åsikt 
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och då skulle han ju bli ledsen. Jag ville inte göra honom ledsen jag ville ju visa att jag älskade 

honom.” (Mona) 

Gunilla Johansson tar upp att sekterna kanske visar en sida av att främja personers andliga sida men 

att sektens form och struktur i verkligheten kan verka med motsatt effekt. 

”Mycket symtom i form av att känna skuld och skam att inte duga, och med starka djupa sådana 

skeenden och sådana djup som inte personen kommer åt själv riktigt. Det blir ett hinder, det blir 

mer bara en massa besvärliga symtom och kanske egentligen aldrig har fått titta på de här 

livsfrågorna som trots allt kan finnas i en hel del i de religiösa sammanhangen men det är liksom 

mer formen som är viktig än att hur ska jag möta mig själv hur ska jag förstå mig själv som en 

andlig människa eller en andlig varelse. Ganska vilsna i det här om man säger de här systemen som 

är för mycket dogmatiska, för fundamentalistiska ibland.” (Gunilla Johansson) 

Per beskriver sin situation i samklang med Gunillas påpekande. 

”det här med reflektion, det var ju ingenting som uppmuntrades. Utan det är såhär du ska tänka, 

det är så här det står och det är så här vi fungerar. Så det är ju sånt som har fått komma efterhand 

och det känner jag ju också av att.. inte en  begränsning men man känner all förlorad potential.. det 

är ju väldigt formativa år och att inte få liksom ha utvecklat en visst typ av tänk ett visst typ av 

förhållningssätt och fick göra det senare i livet känns väldigt trots allt.” (Per) 

Mona beskriver liknande upplevelser där det tydliggörs att sektmedlemmar kan få specifika 

problem utifrån hur sektens struktur motverkar indovidens självbestämmande och kritiska 

förhållningssätt. 

”det blir en hjärntvätt för vittnenas teser präntas in i hjärnan från att man är baby så sitter man ju 

med på de där mötena och ser de där myndiga bröderna i kostym, herrarna, stå och säga med 

övertygelse samma fraser om och om igen, man läser tidningarna och böckerna om och om igen, 

bara lite olika meningsuppbyggnad, men det är samma saker det här liksom plöjs in som jättelika 

fåror och då, för mig var det så det slutade med att jag hade inget eget kritiskt tänkande, jag kunde 
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inte ifrågasätta det de skrev. - - - stort gäng som sitter och forskar i forngrekiska och hebreiska och 

arkeologi och i vetenskap - - - Och att jag då som liten flicka skulle tänka, att jag vet nog bättre, jag 

ska nog kolla upp om det här stämmer eller inte, det, det såg jag som en omöjlighet. För de har ju 

forskat, det är klart att de vet mycket bättre än jag. Jag stod och tittade på det här gigantiska 

biblioteket och böcker de gett ut och för mig var det samlad kunskap så det jag gjorde var att jag 

läste och när jag läste så såg jag vad jag tyckte. Och när jag fick en fråga om vad jag kände eller 

tyckte om en etisk sak som jag inte visste vad vittnena stod för så fick jag gå och läsa i boken och då 

kunde jag läsa mig till vad jag tyckte. När jag hade läst en mening då var det det jag tyckte.” 

(Mona) 

Samtliga intervjuade personer är eniga om gruppen kan vara svårdiagnostiserad i och med 

att det är svårt att sätta fingret på vad det primära problemet är, och att se hela bilden av 

problematiken.  Därmed kan det vara svårt att ge rätt behandling när det gäller just avhoppare. Dels 

så finns det en skam associerad med att berätta om sitt medlemskap i en sekteristisk grupp. Mona 

berättar om fasader hon lärt sig att använda sig av, och hon nämner även att det kan ha varit svårt 

för hennes terapeuter att se igenom dessa. 

”jag hade väldigt många fasader och jag visste inte det jag trodde inte det. Jag trodde jag 

var väldigt väldigt ärlig och närvarande. Nu vet jag ju att, jag var inte det. ” (Mona) 

Mona fortsätter genom att belysa hur detta kan bli problem för behandlingen. 

”- jag skulle vara så duktig hela tiden, jag har alltid varit en duktig flicka, och glad och trevlig och 

allting, så jag tror att terapeuterna kanske inte fattade hur dåligt jag mådde” (Mona) 

Helena Löfgren tar upp problemet som uppstår när behandlare saknar kunskap i de olika 

tekniker som används för manipulation i sekter. Dessa tekniker kan bland annat framstå som uttryck 

för psykisk sjukdom och även göra patienten oemottaglig för påverkan och därmed behandling. En 

bristande insyn i problematikens karaktär kan också medföra missförstånd. Till exempel kan man ha 

förväntningar på patientens sociala nätverk som inte fungerar som man som behandlare förväntar 
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sig, utan där kan finnas normer och regelverk som är obekanta för den som ska arbeta med 

patienten. Enligt behandlare i studien händer det att patienter får fel diagnos, att behandling får fel 

fokus och att patienterna inte får rätt vård i rätt tid. De intervjuade avhopparna nämnde också båda 

två att de hade tankar på att ta sitt liv. 

”Då mådde jag inte bra och jag gick runt och hade självmordstankar jag kände liksom att 

jag orkar inte med livet” (Per) 

 ” - - - jobbiga månader när jag egentligen konstant gick och tänkte på självmord” (Mona) 

Mona gör själv kopplingen till sin egen behandling då hon identifierar  tiden just efter att hon börjar 

medicinera för sin depressivitet som den då hon plötsligt började förstå vidden av sina problem. 

Hon nämner då att hon började få starka impulser att ta sitt liv efter att hon väl hade tagit sig ur den 

djupaste svackan.  

”Jag hade inte tänkt på det sättet tidigare jag hade ju tänkt tanken och så men plötsligt blev 

det som en fix idé jag kunde liksom ”å nu sitter jag och fikar med en kompis.. fast jag måste ta livet 

av mig” och  ”idag skiner solen, hur ska jag ta livet av mig?” (Mona) 

Behandlarna påpekar att medicinering  för depression ibland kan fungera för att få patienten 

att få näsan ovanför vattenytan och bli mer mottaglig för behandling men det innebär också som vi 

ser i citatet ovan ett ansvar för uppföljning och vidare behandling då suicidala tendenser  kan 

förstärkas i den första fasen av medicineringen.  

 

Om att ställa diagnos 

De intervjuade behandlarna är överens om att det finns problem med att personer med en bakgrund i 

sekter ibland uppvisar symtom som kan förväxlas med annan psykisk sjuklighet. Vissa beteenden 

som anses helt normala inom sekten, till exempel tungomålstal som ett sätt att dissociera kan 

uppfattas som en psykos.  

”läkare som skrivit ut något antidepressivt ibland eller ibland har de kommit till mig direkt men 
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däremot så i övrigt så har jag fått en del exempel på att man haft problem i möten med vården. - - - 

folk som har till exempel fått en psykos efter kraftfulla övningar i personlig utveckling och inte alls 

vågar tala om att jag har just varit på den här kursen det vill man nästan inte berätta, 

omständigheterna, vad som har utlöst det här för att man är.. har blivit rädd för att avslöja den 

informationen.- - - Om du jobbar i psykiatrin och har en patient som börjar våldsamt tala i tungor 

så kanske du tänker att den är psykotisk om du inte vet någonting annat. Att man inte riktigt vet hur 

man ska förhålla sig till det och bemöta det. Det blir ett problematiskt möte med vården om man, ja 

man blir sedd som kanske, folk undrar att vad är det som pågår här nu när nä det blir jobbigt när 

någon plötsligt häftigt börjar skrika och tala i tungor. - - - bland kan man ses som psykotisk, eller 

att man håller på att utveckla schizofreni eller någonting annat. ---Det kanske är lätt att börja tänka 

på diagnoser åt patienten i stället för att liksom lyssna färdigt på berättelsen för att det är så 

väldigt hårresande historier ibland” (Helena Löfgren) 

 Förförståelse 

Gunilla Johansson berättar att det enligt hennes erfarenhet är svårt att komma ”bakom”, och 

behandla problematiken som finns i denna patientgrupp på grund av styrkan i försvaren och 

komplexiteten av problemen. Det är lätt att väcka skuld och skam när man närmar sig kärnan av 

problemen. Den psykiska ohälsa som finns i gruppen kan vara djupt rotad och svår att lösa upp av 

den anledningen. Enligt henne kräver dessa patienter ofta en längre behandling än det ofta finns 

resurser för. 

”Det är ett grannlaga arbete egentligen för det är som att hålla fast sig vid en psykisk ohälsa också 

med eller utan religiösa förtecken så kan det också vara något tryggt att hålla sig till gamla 

mönster, gamla symtom. Så det är ju inget man knäpper på en knapp.  Och det kan vara svårt för 

det kan komma ännu mer skuld och skam, får jag lov? får jag själv bestämma? Men det är en över-

tidsfråga. - - - föräldrarna är ju någon sorts modell och ska man både kasta bort dem och ha dem 

på samma gång det är ett svårt skede för människan. Så många kanske är kvar för det är för 
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förbjudet att protestera mot. Alltså det här passar inte mig utan jag får nog vara kvar i den här 

formen. Men den kan ju vara en rad… jag tror faktiskt inte vi vet så mycket, jag tror att det finns 

många patienter i psykiatrin som har den här typen med sig som ger sådana kraftfulla psykiska 

symtom. (Gunilla Johansson) 

Ett specifikt patientbehov som framträder i intervjuerna är önskemålet att inte behöva 

undervisa sin terapeut. Bland annat tar Håkan Järvå upp detta som ett av de större problemen som 

uppstår när en avhoppare tar kontakt med vården. Enligt honom är just denna grupp individer 

benägna att dra sig ur behandling om det blir för arbetsamt att informera terapeuten om hur den 

organisation man lämnat fungerar och lärorna som religionen bygger på. Han poängterar att 

patienterna befinner sig i ett tillstånd där de är känsliga för att bli ifrågasatta och har ett stort behov 

av en god allians med terapeuten för att dela med sig av sin historia.  

Det patienterna ofta är rädda för- och den negativa förväntning som finns är att inte bli 

trodd, att ens historia är så avvikande från det andra som inte är en del av sekten upplever i sin 

vardag, att den bedöms som osannolik eller ovidkommande av behandlaren. Patienterna kan också 

vara väldigt känsliga för kritik och lätt uppmärksamma om terapeuten uttrycker misstro, vilket kan 

resultera i att patienten blir mindre mottaglig för behandling, att alliansen som redan är svår att 

skapa tar skada, och i värsta fall att patienten avslutar behandlingen och har i fortsättningen mindre 

förtroende för terapeuter och drar sig för att söka hjälp för sina besvär. 

”En del har fått bra hjälp, många har blivit missförstådda också, det handlar mycket om 

missförstånd och de är väldigt känsliga, man är i en väldigt känsligt situation när man är 

avhoppare. Och man har ingen lust att undervisa terapeuten i det här. Det är det som ofta händer- - 

- först får man undervisa terapeuten innan terapeuten kan hjälpa till - - - man är ju där för att få 

hjälp, man är ju inte där för att hjälpa terapeuten. Så helst skulle man vilja att terapeuten känner 

till, ja vad det är de varit med om, så att de slipper känna att de blir ifrågasatta, eller känner att 

psykiatrikern inte tar deras historia på allvar - - -inte ”tror på mina upplevelser”.- - - det är väldigt 
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känsligt för man reagerar ganska snabbt på signaler, - - - så det gäller att vara försiktig med 

avhoppare och det gäller att försöka etablera en relation så snabbt som möjligt för  - - - man har 

blivit sviken, och man är lite misstänksam ofta mot andra människor, Och då är det lätt att vid 

minsta lilla signal, om nån inte förstår så sticker man. Då sluter man sig och pratar inte.” (Håkan 

Järvå) 

Helena Löfgren har erfarenhet av situationer där avhoppare helt fått säga upp sina samtliga 

relationer på det sätt som ovanstående avhoppare berättar. Hon ser att det kan bli problem då till 

exempel socialtjänsten kommer i kontakt med problemet och inte har någon fördjupad kunskap i det 

kontext som personen som söker hjälp kommer ifrån. Generellt upplever hon att dessa individer har 

en önskan om att det finns kunskap om sekter och religion när de kommer till en behandlare för 

hjälp. 

”om man har en patient som kommer från en viss grupp så kanske man om man vill ta sig an den så 

kan det ju vara bra om man har lite koll på vad den gruppen handlar om att man kanske läser på 

om den gruppen kanske litegrann, men sen tror jag som terapeut så är det väl bra att ha lite 

kunskaper om den här psykosociala dynamiken i allmänhet. - - - om man kommer som 16-åring till 

socialtjänsten och säger att jag blivit utslängd så tar ju de ett familjeperspektiv och tänker att nu 

ska vi prata tillsammans så ska ni nog bli sams och så ska vi ordna upp det här. De förstår inte att 

man är död i föräldrarnas ögon. Och att försöka då att hjälpa dem att hitta ett nätverk så att de kan 

få så mkt stöd som möjligt så att det inte bara är en terapeut där man får sitt stöd. - - - De 

(avhoppare i allmänhet) uttrycker att det känns lättare att komma till någon som de kan förvänta sig 

förstår dem lite bättre, är lite insatta. De uttrycker sig just så, att det är skönt att komma till någon 

som förstår.” ( Helena Löfgren) 

”Jag kände mig inte förstådd. Och då känner man att det tog så fruktansvärt mkt energi att samla 

sig att gå dit att samla sig och berätta sakerna på ett formellt sätt för första gången. Sen hos den 

andra, det är klart att det låg kvar en sådan där rädsla för att inte bli förstådd. - - - när man inte 
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har en tillräckligt stor insyn i vad det innebär och vad religionen innebär så ”nu fokuserar vi inte 

på de religiösa problemen utan på de verkliga problemen som relationen till mamman, - - - de 

ickereligiösa problemen”. Det har jag inte riktigt känt hos någon jag vart hos - - - jag har aldrig 

känt hos en psykolog att jag kunnat pratat om det religiösa.” (Per) 

 

Vad upplever respodenterna som bra i behandlingen? 

Vi frågade intervjupersonerna om vad de hade för erfarenheter om vad som fungerade i mötet med 

en person som lämnat en sekteristisk grupp. Det finns saker enligt både behandlarna och 

avhopparna är speciellt viktiga att tänka på samtidigt som generella färdigheter som 

psykoterapeutisk behandlare bör besitta betonas, som exempelvis empatiskt bemötande, 

alliansskapande, förtroendebyggande, empatiskt lyssnande, sokratiskt frågande, nyfikenhet och 

ödmjukhet.  

De mer specifika färdigheterna består i bland annat förförståelse och insyn i sekternas kultur, 

hur sekten fungerar systemiskt, att vara medveten om de fallgropar man lätt kan gå i som terapeut, 

triggers och försvarsmekanismer som är vanliga inom gruppen och som kan försvåra arbetet. En 

kartläggning av de olika påverkansteknikerna som personen utsatts för under sin tid inom sekten 

betonas av både behandlare och avhoppare, för att terapeuten ska kunna förstå vidden av 

problematiken och var de potentiella fallgroparna kan finnas. Det gäller att ha intresse för att hjälpa 

patienten med det denne behöver hjälp med, och för att kunna göra det måste man etablera en god 

terapeutisk relation och komma förbi fasader, se vad som är primärt- om det är de existentiella 

frågorna, förluster av familj, vänner, sammanhang eller om det är en sorgebearbetning man ska 

fokusera på.  

Det är också viktigt för dessa patienter att finna nya sammanhang och relationer som inte är 

förknippade med sekten. Enligt de intervjuade är det en faktor som gör att patienten har lättare att 

finna fotfäste utanför sekten samtidigt som det även ger mod att ta avstånd när man gjort valet att 
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träda ur. Även personlighet spelar roll, att vara säker på vad man vill. Det kan vara skillnaden 

mellan en individ som väljer att ta avstånd från gruppen och en individ som väljer att stanna.  

Ibland kan det vara det primära att arbeta med när man kartlagt problematiken för att öka 

chanserna för att patienten klarar av att ta till sig behandlingen och inte återfaller. Man ska heller 

inte glömma att det som kan ses som en positiv aspekt av ett sektmedlemskap är just den sociala 

samvaron och styrkan av relationerna. I många sekter uppmuntras medlemmarna att stötta varandra, 

att finnas till hands när det är svårt. Så länge medlemmen befinner sig i kärnan av sekten finns det 

gott om socialt stöd medan stödet minskar ju närmare gränsen personen kommer och ofta upphör 

helt eller övergår i fientlighet om gränsen överskrids. Både avhoppare och behandlare beskriver 

social tillhörighet som viktigt och åtråvärt för en person som lämnar en sekt. Också upptäckten av 

hur det kan vara att ha ett umgänge utanför sekten kan stärka individen i valet att lämna, samtidigt 

som det kan sätta igång processer hos patienten som upplever att denne inte fungerar i ett socialt 

sammanhang utanför gruppen denne tillhört. 

”Jag var ju tvungen att umgås med klasskompisar under skoltid så det kunde de inte göra något åt, 

det tyckte jag var jätteroligt, jag hade jättefina kompisar och så, men inte efter skoltid. Då fick jag 

inte umgås, jag visste ju att det var fel enligt reglerna. - - - Det där blir jag trött på (Jehovas 

Vittnens regler) när jag upptäckte vad lätt det var att umgås med andra människor i mitt nya 

sammanhang i Lycksele de som inte var vittnen. - - - sökte ett halvtidsvikariat och fick det och så 

började jag pendla till Lycksele två dagar i veckan och där hittade jag som ett annat sammanhang 

då fick jag kollegor som inte var vittnen och jobbade med barn och deras föräldrar var inte vittnen. 

Och alla de här var väldigt trevliga, där började jag få ett nytt sammanhang.” (Mona) 

”försöka hitta olika forum där man kan hitta vänner i största allmänhet och stöd i synnerhet så att 

de inte blir så sårbara, - - - att få förståelse för det från sina gamla vänner och från gruppen, det 

kanske man kan på sikt men just nu behöver jag hitta annat sätt att få stöd” (Helena Löfgren) 
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Olika teoretisk bas i behandling och ”common factors” 

Olika behandlare med olika terapeutiska utbildningar har lite olika syn på vad som är viktigt att 

arbeta med när man har en patient som har lämnat en sekt. En psykodynamisk ansats fokuserar på 

att undersöka relationerna i uppväxten för att finna förklaringar till de problem som patienten har 

idag, även om det är viktigt att ta det försiktigt så för att inte skrämma patienten eller trigga skuld 

och skam. En KBT- ansats fokuserar på kartläggning av problematiken och de påverkanstekniker 

som funnits med i bilden. Samtliga behandlare är dock överens om att patienten initialt behöver tid 

till reflektion och alliansskapande. ”Med tålamod, vänta, se om den här personen kommer ifatt sig 

själv, om den här personen kan vara hygglig mot sig själv, kunde jag vara värd att få vara med och 

bestämma själv?” (Gunilla Johansson) 

Tålamod och fantasi är centrala begrepp som återkommer i alla intervjuer. Eftersom 

patienterna ofta upplever en identitetsmässig vilsenhet fokuserar behandlingen mycket på att se på 

vad patienten har för bild av sig själv, vad som har förväntats av denne och vad denne förtryckt och 

valt bort. Frågor som ”vem är jag? Vad vill jag? Vad tycker jag om?” behandlas. Eftersom patienten 

under sin tid i sekten inte själv fått fatta beslut rörande sitt liv är det också viktigt att se på hur 

patienten klarar av att tillåta sig själv att göra det. Arbetet kräver flexibilitet och engagemang. 

Psykoedukation är en annan komponent i behandlingen som nämns som viktig, att hjälpa 

patienten att se vad denne varit utsatt för och förstå varför det blev som det blev, och att även få 

denne att förstå varför vänner och föräldrar gjort som de gjort. Det finns en positiv aspekt av att inte 

ha en förkunskap om sekten och dess regelverk också. En av våra intervjuade säger att det gav 

henne en tankeställare. Hon litade på sin terapeut och visste att hon ville hennes bästa och när 

terapeuten inte kunde relatera och bad henne förklara kunde hon själv se hur konstigt det lät. 

Genom att få patienten själv att reflektera och sätta ord på saker denne varit med om och utan att 

trigga denne till försvar samt genom att vara ödmjuk och förutsättningslös kan patienten själv 

komma till viktiga insikter.  
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”hitta sig själv, och att uppmuntra att också göra den resan att hitta sig själv litegrann, vem är jag 

vad tycker jag om vad tycker jag inte om, att definiera sig själv och att man har lite såna 

diskussioner och hemuppgifter att jobba med vem är jag.” (Helena Löfgren) 

” Om man inte har insynen och förståelsen så kanske bättre att i stället för att ställa för mycket 

frågor bara liksom lyssna och ta in vad personen säger och beskriver. För att det är på frågorna 

man märker om personen har förståelse eller inte för hur jag faktiskt mår och vad jag gått igenom. 

(Per) 

”jag tror att kombinationer av metoder, de som jobbat med det här i USA till exempel, har man 

vikten av att undervisa om manipulativa metoder, också vad man varit utsatt för och hur man blir 

påverkad av det man utsätts för, det brukar jag också prata om. Det beror lite på vad det har varit 

för sammanhang. Det liknar också lite psycho education, om påverkan.” (Håkan Järvå) 

”Att förstå hur olika psykosociala påverkanstekniker i kombination med varandra kan påverka 

förmågan att tänka kritiskt och göra egna fria informerade val. Att förstå den på en teoretisk och 

praktisk nivå är ju en bra kunskap att ta med sig om man möter patientgrupper.” (Helena Löfgren) 

Gunilla talar om att det för henne blir svårt att arbeta utifrån sin teoriskola då behandlingstiderna är 

så korta. 

”Jag har ju längst erfarenhet som terapeut att jobba strängt psykodynamiskt, sen har jag anpassat 

mig mer och mer till kortare terapier, och då får man snabba på att fånga in processer då jag är 

färgad av att jag vill bakom och jag vill se varför personen har symtom och varför personen.. varför 

det finns så mycket hinder i människans liv. Och så samtidigt i det korta perspektivet så det blir en 

blandning av det kognitiva… jag jobbar sällan riktigt KBT inriktat utan med liksom, att hålla sig till 

här och nu, för vi har inte den möjligheten att i flera år gå bakåt. (Gunilla Johansson) 

 

Olika behov 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att avhoppare kan ha olika behov av fokus på problemen. 
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Medan den ena kan befinna sig i en existentiell kris och sörja en förlust av sin tro och 

sammanhanget de befunnit sig i kan den andra vara mer fokuserad på att finna nya vägar i livet, och 

få lämna sekten bakom sig. I vissa fall kan det vara viktigt för patienten att få prata om tron och 

läror i sekten medan det i andra fall inte alls är intressant. Som behandlare gäller det att etablera en 

kontakt och bygga upp förtroende, att noggrant och försiktigt ta reda på vad patienten vill bli hjälpt 

med, att vara ödmjuk och ärlig om sin kunskap på området samt läsa på och förbereda sig inför 

nästa möte med patienten för att ha grundläggande kunskap och förståelse för kontexten patienten 

kommer ifrån.  

”Jag har själv inte haft något behov av att älta de här trosfrågorna eller så, utan jag har lämnat 

organisationen och jag har lämnat det där och nu vill jag ha ett fritt liv så det där med varför de 

har trasslat in sig i olika betydelser av olika profetior hit och dit, det där, jag har bara lämnat det, 

det är som det är, men det finns många andra som har ett starkt behov av att faktiskt gå igenom alla 

de här sakerna att varför sa de si och så och tänk att de beskrev det på det här sättet fast det 

egentligen i övriga bibeln står så här och så här” (Mona) 

”det är viktigt att börja med var patienten befinner sig vad den i första hand känner att den behöver 

hjälp med” (Helena Löfgren) 

”Det kände jag när jag hade brutit upp, jag har blivit vägledd åt ett håll och nu vet inte jag. Jag 

behöver vägledning till ett normalt liv.” (Per) 

”om patienten vill förstå och bearbeta tiden i gruppen så kan man då, man kan kartlägga tiden sen 

kan man då kartlägga rekryteringsprocessen, men sen är det naturligtvis också viktigt att kartlägga 

sårbarhet, var befann du dig i livet när det här hände och att man naturligtvis kan ha med sig saker 

från sitt liv i övrigt som kan ha ökat sårbarheten för rekryteringen, och att förstå det att just då var 

jag mer sårbar” (Helena Löfgren) 

”har du gått ur en sådan grupp så är det väldigt svårt att lita på sig själv efteråt. Hur ska jag 

någonsin veta att jag inte kommer att hamna i det här igen om jag inte förstod varför jag hamna i 
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det första gången och då kan det vara bra att lägga det pusslet och då kan det vara bra om man har 

lite koll på det som terapeut. - - - man behöver inte ta det vid första sessionen - anamnesen, utan 

lite av deras berättelse för att börja med och validera att de känner den här tryggheten och sen kan 

man ta övriga anamnesen ett par gånger kanske. Just så att de inte ska få en upplevelse att jag 

försöker att förstå vad felet är.- - - ibland kan jag höra att patienten blir lite skrämda av en 

renodlad psykodynamisk ansats i en början av en terapi - - - en aktiv strukturerad terapeut tror jag 

personligen underlättar arbetet, sen inte sagt att de psykodynamiska inslagen behöver vara fel” 

(Helena Löfgren) 

 

Fallgropar 

Både behandlare och avhoppare beskriver fallgropar som finns vid behandling av en avhoppare 

eller medlem i en sekt. Det som återkommer är problemet som uppstår om man inte har 

förförståelse och hur svårt det är att skapa allians på grund av brister i förtroende och misslyckade 

tidigare vårdkontakter. Patienter är benägna att avsluta en behandling om de känner sig 

missförstådda, misstrodda och inte upplever sig respekterade. Det är lätt att känna sig kritiserad för 

ett inträde eller medlemskap och den känslan kan i sin tur få igång mer skuld och skam. I värsta fall 

sluter sig patienten och behandlingen riskerar att misslyckas. Dissociativa strategier förekommer 

och triggas ofta automatiskt utan att patienten själv förstår sig på det.  

Stressen av korta behandlingar är en risk för misslyckad behandling som både behandlare 

och patienter nämner. Dessa patienter har ett intrikat system av försvarsmekanismer och andra 

psykologiska mekanismer som lätt triggas igång av att behandlaren säger fel saker eller missar att 

säga rätt saker. Även vissa beteenden som är inlärda i en sekt kan misstolkas och det kan leda till att 

patienten inte är mottaglig för behandling och att behandlaren läser patienten fel och drar felaktiga 

slutsatser.  

Som behandlare ska man heller aldrig glömma att patienter från sekter kan ha många 
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fördomar om psykologisk behandling vilket också kan bli hindrande i behandlingen. Det språkliga 

lyfts också upp som ett potentiellt problem. Begreppsapparaten inom vissa sekter kan vara något 

komplicerad och medlemmar kan använda sig av diverse begrepp på ett sätt som behandlaren 

kanske inte är van vid. Begrepp som ”världen” till exempel syftar till icketroende, ”kommitté” 

innebär dömande organ etc. Ibland kan det finnas en ambivalens hos den sökande som inte riktigt 

funnit fäste utanför gruppen men som har en önskan att ta sig ur. Det är viktigt att vara uppmärksam 

på denna ambivalens och akta sig för att trigga försvarsmekanismer kopplade till den. Det är oerhört 

viktigt att gå in förutsättningslöst och utan fördomar. Olika sekter skiljer sig åt och det är farligt att 

generalisera eftersom det kan upplevas som ointresse, kränkande och som okunskap av patienten 

vilket skadar förtroendet. Det kan också leda till att man som behandlare missbedömer eller 

misstolkar patienten. Val av behandlingsmetoder kan vara knepigt då man i vissa sekter använder 

sig av till exempel meditation på ett osunt sätt. Meditation ingår ofta i KBT- behandling och kanske 

inte lämpar sig för just dessa patienter eftersom det kan trigga mekanismer som man försöker 

komma ifrån i behandlingen. 

”Man ska ju absolut inte börja rota i orsakerna till varför personen gick med, det ger signaler om 

att, det har ju jag problem med att säga som terapeuten, ja det religiösa det tänker jag att vi skall 

prata om orsakerna till att du gick med.” (Håkan Järvå) 

”Om någon är ganska färsk i sitt avhopp - - - kan man befinna sig i floatingen fortfarande och att 

man är ambivalent och ibland faller tillbaka in i det jag tänker som jag beter mig i den här 

gruppen. Och om man då ibland säger vissa för gruppen laddade ord så kan det ju trigga igång det 

här tillståndet av att man tänker att nu sitter jag nog hos en terapeut här och det måste vara 

djävulen vilket det ofta är för att terapeuter och psykologer i allmänhet ofta är stämplade som 

djävulska eller någonting annat och är det terapeutiska sekteristiska grupper så är ju psykiatrin 

och den psykologiska hjälpen i stort sätt också en fiende. Man kan ju uppleva att komma till en 

terapeut är att gå till djävulen och be om hjälp. - - - Att vara väldigt lyhörd och förstå deras språk 
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och förstå vad som kan trigga igång. Ibland kan det ju vara ledarens namn som kan trigga igång 

eller vissa ord som kan trigga igång saker och ting, det lär man ju bli varse rätt fort då om man 

märker det, och då kan man ju också tala om som en diskussion sen när man försöker hjälpa 

patienten just det här att kan du märka ibland att du har den här ambivalensen och när uppstår den 

i vilka situationer uppstår den det är ju lite KBT-arbete i allmänhet att förstå när det är – att ändra 

dig då kan man ju prata om det med patienten att kartlägga det , att man undviker att hamna i det. 

Att det blir svårt för mig att tänka klart och jag blir bara jätterädd när det här och det här händer. 

Det är ju ett sätt att undvika det, att kartlägga den där floatingen vad som triggar igång den.” 

(Helena Löfgren) 

”Om man försöker hugga mot ett vittne, det går inte för man har som egna brandväggar på något 

sätt i hjärnan som slår till. Man stänger som jag sa också att jag kunde, man låssas lyssna men man 

hör ingenting. Så fort det är någonting som börjar bli kritiskt mot organisationen så gör man sig 

oemottaglig” (Mona) 

”Det är ju väldigt många upplevelsebaserade övningar som man gör både religiösa och 

terapeutiska och personlig utveckling grupper som får människor ur balans eller bara att inte äta 

ordentligt eller inte sova ordentligt eller att man har viss ätkod, och det finns till synes oskyldiga 

detaljer” (Helena Löfgren) 

”Jag kände irritation över att när man uttrycker sig över saker eller samlar väldigt mkt energi för 

att prata om det så märker man att det kommer frågor som känns irrelevanta och åt ett annat håll 

och så känner man sig missförstådd och så känner man sig liksom att den här personen förstår inte 

mig så varför ska jag berätta och varför ska jag komma tillbaka?” (Per) 

En av de avhoppade vi intervjuat berättar hur hon kom runt det som kunde varit ett potentiellt 

problem för henne, nämligen hennes skenbara kompetens.  

”Jag fick skriva någonting, jag fick i uppgift att skriva under veckan hemma som jag skulle ha med 

mig någon sorts skriven liten text till behandlingen och sen fick jag läsa upp det och så fick jag ett 



Den synliga patientens osynliga sida 

 

53 

stort ark där jag skulle måla vad som helst och sen så kopplade man ihop det i slutet av sessionen, 

läste texten igen och tittade på bilden. Och det fungerade väldigt bra på mig. - - - det var ju saker 

som jag inte styrde. Mina ord styrde jag ju, automatiskt. Och mitt ansiktsuttryck styrde jag, 

behärskade automatiskt utan att vara medveten om det, men när jag bara skulle ta penna och bara 

skriva någonting då var det inte så styrt och då kom det saker inifrån som jag inte hade någon 

aning om var där. Och när jag fattade pensel, då kom det också automatiskt, så det funkade väldigt 

bra på mig.” (Mona) 

 

Hur upplever respondenterna att avhoppares möte med vården ser ut? 

Många vårdkontakter, olika metoder, lång inledning på grund av att terapeuten saknar förförståelse 

och kort behandlingstid är några av problemen som både patienter och behandlare nämner som 

problematiskt i hur vården fungerar. För denna patientgrupp blir det tufft av många olika 

anledningar. Som exempel berättar en av de intervjuade att han har svårt att komma till kärnan av 

problemen på grund av att sessionerna är korta och behandlingen tidsbegränsad.  

”Jag kände mig väldigt stressad för det var såhär, 40-45 minuter som man skulle prata om sina 

problem, och då känner man att nu ska jag prata om mina 25 år bakåt.. du har 45 minuter KÖR. 

Nej det var inte optimalt. Jag har varit hos 5 stycken och jag har fortfarande inte känt att det har 

träffat rätt, att det har funkat bra. - - - Jag har fortfarande i jättestort behov av att bearbeta det jag 

varit med om både religion och jag läser väldigt mycket och det är en process fortfarande helt 

klart” (Per) 

Även Mona talar om problem med sina möten med vården. 

”då fick jag börja terapi - - - sen blev jag kopplad till en annan terapiavdelning där jag fick gå i 

terapi en period och det gick bra. Men sen var den klar - - - behandlingen men så föll jag i alla fall 

i depression igen, jag började inte må bättre - - - Så jag gick i - - - kognitiv och ett par olika 

terapimetoder men blev inte bättre och jag bad om att få prova medicin och läkaren skulle inte ge 
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mig medicin och till sist minns jag att jag satt och grät framför läkaren och säger att nu har jag 

provat allt, jag har provat det och det och det jag blir inte bättre, låt mig få prova medicin jag orkar 

inte. Då hade jag varit deprimerad i - - - 5 år tror jag. Och då till sist skrev de ut medicin och sen 

var det en ganska lång process.” (Mona) 

 

Invalidering 

 Det finns även en rädsla för att inte få den vård man behöver på grund av att den som bedömer 

problemen inte har förståelse för omfattningen och allvaret. Patienter kan uppleva sig som 

invaliderade i sin första kontakt med vården och uttrycker en rädsla för att problemen ska få låg 

prioritet för att det handlar om religion. 

”i och med att det var psykisk misshandel och inte fysisk så togs det inte på samma allvar och det 

kändes inte som att det här behöver inte prioriteras. Det gjorde också att det tog ytterligare ett år 

innan jag faktiskt sökte upp dem igen för att det var en så stor kraftansträngning. - - - Det är svårt 

också att ha förtroende, att kunna prata om sådana saker med någon där man märker att det inte 

finns någon förståelse. - - - det är nästan så att man behöver någon som själv har gått igenom 

sådana där grejer som förstår stressen av att om du lever ett syndigt liv så kommer du inte få 

komma till himlen. Och alla de konsekvenserna och vad det innebär.”(Per) 

 

Huvudtema 3 Är det  respondenternas upplevelse att det behövs kompetensutveckling eller 

specifika resurser för att möta gruppens behov? 

 

Framtidsorientering och kunskapstillskott för behandlare 

Behandlare vi intervjuat anser att det är viktigt att ha en medvetenhet om hur livet kan se ut för en 

person som lämnat en sekt eller fortfarande befinner sig i den. Däremot tycker de inte att det krävs 

en specialistkunskap för att behandla någon som tillhör den här patientgruppen. Helena Löfgren 



Den synliga patientens osynliga sida 

 

55 

poängterar vikten av att göra en kartläggning av påverkansmekanismer som kan finnas i patientens 

bakgrund och hon betonar vikten av att vara uppmärksam på när problemen är av den karaktär att 

man behöver göra en kartläggning.  

”Det är bra om man har lite koll på vad den gruppen handlar om att man kanske läser på om den 

gruppen kanske litegrann, men sen tror jag som terapeut så är det väl bra att ha lite kunskaper om 

det här psykosociala dynamiken i allmänhet,- - - att förstå hur olika psykosociala påverkanstekniker 

i kombination med varandra kan påverka förmågan att tänka kritiskt och göra egna fria 

informerade val. Att förstå den på en teoretisk och praktisk nivå är ju en bra kunskap att ta med sig 

om man möter patientgruppen - - - Att förstå när det blir sekteristiskt och för mig är det ju liksom 

sekteristiskt när det blir svårt att inte klart tänka fritt, att det finns så väldigt mycket 

påverkansteknik i kontexten som försvårar den processen, som gör att man kanske säger att ja, jo 

jag vill fortsätta fast egentligen hela kroppen skriker nej. ”(Helena Löfgren) 

 Det är viktigt att patienten får den vård denne behöver och önskar och eftersom de inte alltid 

har kunskap om olika skolbildningar ligger det på behandlarens ansvar att se till att patientens 

önskemål på den punkten uppfylls. 

Socialtjänsten och andra instanser som kommer i kontakt med patientgruppen kan ibland 

behöva bolla dessa frågor med någon som har en djupare kunskap om psykologiska mekanismer 

och övrig problematik som kan finnas med i bilden. Det är också viktigt tycker Gunilla Johansson 

att man ser till barnens situation. Hon liknar problemet med synen på hur barn till missbrukare och 

barn till föräldrar med psykisk sjukdom har det, med skillnaden att man inte tittat på barn i sekter 

än. Enligt henne är det här en fråga som behöver tittas närmare på för barnens skull. Samtliga 

intervjuade anser att utbildning till någon grad borde ingå bland annat i psykologprogrammet på 

området religion, sekter och den psykologiska problematik som förekommer  

”Absolut det tycker jag man bör ha med sig - - - (utbildning i religiösa samfund på 

psykologutbildningen), när någon - - - som jag som gått igenom vissa grejer och så märker man att 
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man inte blir förstådd, då känns det att ”men då tar jag det här på egen hand istället” och det ska 

man egentligen inte behöva göra, det ska ju finnas hjälp för dem som gått igenom sådana här 

grejer. (Per) 

”Socialtjänsten har tagit upp den här problematiken att de kan känna att de behöver famla och 

uppfinna hjulet på nytt varje gång. Något exempel när personen i första hand, en vuxen person som  

kommer till socialtjänsten om det handlar om omhändertagande av de egna barnen och en 

vårdnadstvist med en när den ena är kvar och den andra hoppat av, och när den ena 

vårdnadshavaren börjar berätta hårresande historier som gör att socialtjänsten börjar funderar på 

att den här kanske hör hemma i psykiatrin.  Då i sådana lägen kan det vara väldigt bra att ha om 

man då dessutom kommer in som terapeut att kunna tillföra den pusselbiten att ibland kan det 

faktiskt vara precis som personen säger och att man kanske tar reda på det innan man dömer ut 

personen som psykiskt sjukt. (Helena Löfgren) 

”Ja, det kanske är lite att samhället lite nu närmar sig de frågorna precis som man gjort med 

missbruk och psykisk ohälsa, och som barnet är ju alltid beroende och medberoende innan vi som 

barn blir vuxna så att säga. Så att det är ju jätteviktigt och kika på det. Verkligen. Det - - - kan ju 

vara kopplat också till att ha varit hållen i för kraftfulla tyglar, ibland med religiösa förtecken. För 

det är ju inte demokrati, det är ju inte att barnet får lov att vara med som en kompetent liten 

människa”. (Gunilla Johansson) 

 

Spridning av kunskapen 

Håkan Järvå pratar om behovet av att utbilda och sprida kunskap. Dels anser han att vårdpersonal 

skulle behöva en grundläggande kunskap om hur problematiken för denna patientgrupp kan se ut, 

dels anser han att det ska finnas handledning tillgänglig för den som känner behovet av stöd i sitt 

arbete med dessa patienter. Enligt honom skulle det vara bra om organisationer som FRI och 

Hjälpkällan var lika kända och väletablerade som till exempel BRIS eller Kvinnojouren så att både 
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medlemmar, avhoppare, deras anhöriga och behandlare skulle kunna känna att de har någonstans att 

vända sig för att ta del av andras kompetens och stöd. Han tycker det är problematiskt att så många 

behandlare tror sig veta saker om sekter men som egentligen förlitar sig på sina egna fördomar och 

inte inskaffar rätt information. Om det tillsattes ett ”center” eller liknande av något slag för 

informationsspridning med kompetent folk skulle enligt honom vara det ideala. Att detta ”center” 

skulle bli väl etablerat och namnet skulle bli känt med hög tillgänglighet skulle bidra till att även de 

som drar sig för att söka hjälp (ofta på grund av att de lärt sig att inte vända sig utanför sekten för 

hjälp och saknar vetskap om var man kan få stöd) skulle veta om hur de ska bete sig om de önskar 

få stöd i ett avhopp.  

En av de avhoppare beskriver hur hon själv blivit hjälpt av kontakten med Hjälpkällan och 

att hon ser hur dessa organisationer fyller en viktig funktion. Genom dessa organisationer kan 

personer få värdefullt stöd av bland annat andra som varit i samma situation och som förstår hur det 

är att lämna sekten.  

”någon slags nationell centrum, kompetenscenter - - - som kan sprida lite medvetenhet om de här 

personernas situation - - - en riksorganisation - - - med några anställda det tycker jag det vore 

något för att sprida medvetenheten. - - - Problemet - - - medlemmar i sekter ofta inte får ta del av 

information utifrån, det är ju en del i problemet. - - - man avråder dem på olika sätt, det ingår att 

inte ta del av samhället. (Håkan Järvå) 

”De här forumen (Hjälpkällan och FRI) fyller en stor funktion. Att man får skriva av sig och inför 

andra som vet precis och som förstår och fattar vad det handlar om.” (Mona) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet är att belysa hur framför allt behandlare som är rutinerade i arbetet med 

sektavhoppare upplever och beskriver den psykologiska problematiken dessa patienter har och hur 
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deras behov av hjälp ser ut. Vi såg snart att det kunde med fördel nyanseras och kompletteras 

genom intervjuer med personer som inte själv är behandlare men som genomgått processen av ett 

avhopp från en sekt och som kunde ge sin berättelse och insyn i sin tid och uppväxt i sekten. De två 

avhopparna vi intervjuat gav detaljerade beskrivningar om hur den sociala strukturen ser ut i två 

olika sekter som finns i Sverige. De har berättat om sina upplevelser från sin barndom och uppväxt, 

om de förväntningar och begränsningar som funnits och hur dessa påverkat dem som individer i sin 

utveckling.  

 Vi ställde i vårt syfte upp frågan om vilka det är som är i behov av behandling. Den frågan 

tycker vi oss ha fått en bild av genom vårt resultat. När en person lämnar en sekt kan det innebära 

allt ifrån en existentiell kris på grund av att tron och världsbilden rämnat, till saknade färdigheter att 

fungera i samhället. Olika personer har olika problembild och olika behov av hjälp. En del är 

deprimerade, tyngda av skuld och skam som belagts dem under sin uppväxt i sekten. En del sekter 

utesluter en medlem som navigerar utanför sektens ramar och vänder denne ryggen. Det kan 

innebära enorma förluster, stor sorg och ensamhet för den som väljer att lämna. Den som befinner 

sig i en sekt blir förstärkt så länge denne gör som reglerna kräver, tänker som man förväntas tänka 

och gör livsval som någon annan bestämt åt denne. Det kan råda en stark gemenskap och trygghet 

inom gruppen. ”Lovebombing” är ett begrepp som beskriver hur stark gemenskap kan knyta till sig 

individen och det kan vara svårt att ta sig ur eftersom man då kan bli helt utesluten.  

 Enligt behandlarna vi intervjuat finns de här patienterna troligen inom psykiatrin där de syns 

som svår psykisk sjuklighet men där det inte framkommer att de är sektavhoppare. Det förekommer 

sällan frågor om till exempel religiös tillhörighet. Ett påstående som stärks av Alms undersökning 

(Alm, 2011)  

Sektavhopp kan enligt behandlarna ibland vara en bakomliggande variabel för svår 

problematik som istället riskerar att definieras som till exempel psykotiska symtom. Sektavhopp 

kan också vara en bakomliggande förklaring till när en person lider av långvariga depressiva 
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problem vars ursprung det varit svårt att komma underfund med. Dessa patienter upplever ofta stor 

skuld, skam och har svårt för att anpassa sig till relationer och lider ibland av stark social ångest. 

Förklaringen kan vara att de vuxit upp under hot om att bli straffade genom våld, utfrysning eller till 

och med döden om de inte förtrycker sig själv och lever upp till gruppens konformitetskrav.  

Fynden i vår undersökning stämmer väl in med exempelvis Carlsson och Hildebrands fynd 

om villkorad kärlek (Carlsson & Hildebrand-Gylleryp, 2011) Individer som växer upp inom sekter 

kan bli formade till den grad att de inte utvecklar en egen personlighet, att de aldrig lär sig känna sig 

själv och inte godkänner sina egna behov och sin egen vilja. De avhoppare vi intervjuat berättar om 

hur de avstått mycket för att göra Gud, familj, vänner och församling nöjda, och hur de känt sorg 

över förlorad tid och potential efter utträdet. Dessa fynd följer ett mönster likt de som framkommer 

i internationell forskning. Bristen på en egen personlighet och förmåga till att göra egna tillsynes 

enkla val i vardagen var exempelvis de talande problemen i Mapels intervjuer med personer som 

lämnat ett liv som buddhistmunkar bakom sig. (Mapel, 2007) 

 Vår andra fråga i syftet var vad för vårdbehov sektavhoppare har. Att göra en 

suicidbedömning är speciellt viktigt just på grund av att en del patienter i denna grupp uppvisar en 

skenbar kompetens och det är svårt att bedöma allvaret av till exempel en depression. Har man inte 

heller en översikt över problemen patienten upplever så kan det vara riskabelt att medicinera utan 

att noggrant följa upp med suicidbedömningar under införandet av antidepressiv medicinering. 

Risken är att problemen blir överväldigande när patienten återfår sin initiativkraft då risken för 

suicid ökar. Kartläggning av problemen och de påverkansstrategier som tillämpats under 

medlemskapen och eventuell rekrytering gör det lättare att planera vårdinsatsen och lämpligt fokus. 

Både behandlarnas och patienternas erfarenhet i denna studie är att det är svårt för avhopparen att 

söka sig till vården, att det är svårt att komma in i vården när man väl sökt på grund av att 

problemen ibland invalideras och det saknas förståelse för omfattningen av problemen, att det är 

svårt att ta sig över den inledande fasen och få patienten att stanna kvar i behandling. Dessutom 



Den synliga patientens osynliga sida 

 

60 

säger patienter enligt behandlarna ofta att de blivit skickade från en behandlare till en annan och att 

ingen förstått dem innan de kommit till en expert på området. Problemen som belysts i utredningen 

I god tro där man fastslog att kompetensen inom vården kring de här frågorna borde åtgärdas tycks 

tyvärr kvarstå (SOU 1998). Det är ett problem i vården idag enligt våra respondenter, att vården är 

fragmenterad, många olika metoder tillämpas, tiden för sessionerna är för kort och antalet sessioner 

för få för att hinna med både att sätta sig in i bakgrunden i sektlivet, att förstå sig på- och kartlägga 

problemen och de mekanismer som man bör vara vaksam på, och dessutom bilda en allians med en 

patient som har en inlärd stark misstänksamhet.  

 Behandlarnas upplevelse är att sektavhoppare är en heterogen grupp med problematik som 

kan se väldigt olika ut. Sektavhoppare har därför ett skilt behov av interventioner i behandlingen. 

En del behöver hjälp med att komma loss ur sitt tidigare sammanhang och all påverkan i sekten, en 

del har lyckats bra, men finner inget nytt sammanhang och mår dåligt på grund av detta. En del har 

tagit mer skada än andra av medlemskapet i sekten, en del har tagit mer skada av avhoppet än andra. 

Vissa upplever en stor sorg för att ha förlorat sin tro medan vissa andra aldrig riktigt tagit till sig 

tron. Därmed behöver vissa prata om trosfrågor, värderingar och mer existentiella frågor medan 

andra mer behöver stöd att ta sig upp på fötter och lära sig leva i samhället utanför sekten och 

somliga vill slippa att alls prata om läran i sekten.  

Det gemensamma är dock att sektlivet sätter djupa spår och att det ofta tar sig uttryck i 

depressiva symtom och ångest och att dessa personer har ett stort men varierande behov av stöd. 

Det är ett skydd för patienten om denne har ett fungerande sammanhang utanför sekten, relationer 

eller intressen som inte är kopplade till den tidigare gruppen på något sätt. Det är enligt behandlarna 

det primära att rikta in sig på när en person är färsk i sitt avhopp och befinner sig i ambivalens. 

 Ett av våra tydligaste fynd är att våra respondenter uppger att sektproblematiken finns men 

inte syns. Behandlarna i vår undersökning tror att det ofta beror på rädsla från behandlares sida att 

ställa frågorna. Vi har funnit underlag för den rädslan genom Susanne Alms undersökning där hon 
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skriver att behandlare känner rädsla kring frågan om religionsfriheten och risken att kränka någon. 

Eller att behandlare helt enkelt missar att fråga om sina patienters trostillhörighet (Alm, 2011).  

Sektproblematiken är ett område som är okänt och att det delvis kan avhjälpas genom ökad 

kunskap, att sätta sig in i var patienten kommer ifrån, under vilka förutsättningar har denne vuxit 

upp, hur patientens relationer sett ut och vilka sårbarheter patienten har. Delvis kan det också vara 

bra att vara ödmjuk och nyfiken. Att inte förlita sig på sin kunskap utan vara öppen för att det kan 

finnas saker som man inte känner till även om man är påläst.  

 Behandlarna beskriver hur de hjälpts av att dels ha egna erfarenheter av sektavhopp kunskap 

om kristna tron och olika sekters specifika kultur och organisation. Enhälligt upplever de att det är 

en väldigt stor fördel i arbetet med sektavhoppare vilket också bekräftas av avhopparnas berättelser 

om sina kontakter med- och förväntningar av vården.   

 I vårt syfte lyfter vi också frågan kring behandlarnas syn på behov av kompetens vid 

behandling av sektavhoppare. I resultatdelen talar vi om framtidsorientering. Behandlarna lägger 

stor fokus på alliansskapandet och på att vara empatisk och nyfiken i den initiala fasen av en 

behandling. De tar också upp problemet med att upptäcka grunden till problemet på grund av att 

patienten inte alltid är öppen med att denne ingått i en sekt. Ibland finns det en misstro gentemot 

vården, och för att komma kring det problemet anser behandlarna att man bör ge patienten tid, att ha 

en förförståelse för problemet så att man inte behöver lägga mycket tid och energi på att redovisa 

hur en sekt fungerar, att vara uppmärksam på overta- och koverta beteenden som kan vara olika 

inlärda strategier för att göra sig oemottaglig mot behandling och påverka. Avhopparna berättar om 

att de till exempel lärt sig att slå ifrån sig all kritik mot sekten under sin tid i gruppen, att det är så 

djupt inlärt att det är svårt att forcera försvaren även efter ett utträde. Att dissociera, att ha fasader, 

skenbar kompetens, att sluta sig och att lätt skrämmas bort är försvar som förekommer ofta.  Just 

den skenbara kompetensen och förmågan att skapa starka fasader är ett fynd i vår undersökning som 

vi inte finner undersökt i tidigare arbeten. I de symptomlistor och redogörelser vi tagit del av 
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förekommer exempelvis problem med jagidentitet och svårigheter att lita på andra (Nylund 2004; 

Coats, 2010) men dessa begrepp belyser inte tydligt nog problemet med att tidigare sektmedlemmar 

tycks ha lätt att falla in bakom sina egna fasader, mer eller mindre medvetet. 

Svagheter med studien 

Vårt ämne är litet till kvantitet och stort i komplexitet vilket försvårar möjligheten att ta fram 

information som är generaliserbar. Vår kvalitativa ansats gör heller inga försök att nå 

generaliserbara slutsatser. Området kring sekter och personer som lämnar dessa är fyllt med 

värdeladdade uppfattningar och begreppsförvirring. Detta leder till att alla arbeten i ämnet är 

beroende av läsarens förförståelse.  

Då detta är ett kvalitativt arbete är uppsatsen byggd på vår uppfattning om vad som kan 

sägas vara objektiv forskning. I vår studie har vi inte heller ställt avhoppare från olika sekter mot 

varandra utan istället valt att låta behandlare svara på frågor kring ämnet mer generellt. Således kan 

skillnader mellan avhoppare från olika sekter inte identifieras i vårt arbete. Vi har hela tiden haft 

ambitionen att finna den röda tråden både i avhopparnas problembild, behov och önskemål och i 

behandlarnas upplevelse av att arbeta med gruppen. Urvalet av respondenter var litet och om det 

finns annan kompetens på området hos personer vi inte varit i kontakt med står det helt utanför 

ramarna för detta arbete.  

Vi hade förhoppningen om att vi skulle få ett större antal respondenter då vi började 

undersöka ämnet. Snöbolleffekten i urvalet visade sig dock vara försumbar. Frågan om hur stort 

problemet egentligen är får förbli obesvarad.  

 

Framtida implikationer och förslag på vidare forskning 

Idag finns det ett fåtal organisationer som erbjuder stöd för sektavhoppare, men behovet är enligt 

både behandlare och avhoppare i vår studie mycket större. Det skulle enligt deras bedömning 

behövas mer utbildning för vårdpersonal och terapeuter, det skulle behövas mer insyn i dessa 
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grupper inte minst för barnens skull som befinner sig i ett potentiellt skadligt kontext utan 

samhällets insyn.  

De erfarenheter vi tagit del av under arbetets gång tyder på att barn inte alltid har en 

möjlighet till att göra egna val, ha egna tankar och åsikter och utvecklas, utan att de begränsas och 

hämmas till den gräns att de tar psykiskt skada vilket kan bli ett handikapp i det vuxna livet. Det 

skulle likt vad utredningen I god tro slog fast redan 1998 (SOU 1998) behövas kunskapscentrum 

med speciell kompetens dit alla som kommer i kontakt med problematiken kan vända sig för 

rådgivning och utbildning. Som exempel nämns BRIS och Kvinnojouren som är etablerade 

organisationer dit barn och våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Även gruppen sektavhoppare skulle 

behöva känna till vart de kan vända sig för att fly ur sin situation när de upplever den ohållbar och 

önskar träda ur. Patienter efterlyser ofta denna kompetensbas och tillgänglighet.  

Även anhöriga, vårdpersonal och socialen skulle ha stor nytta av en sådan enhet för att 

slippa tampas med obekanta situationer kring sektmedlemmar och avhoppare själv. Det kan till 

exempel vara svårt för socialen att arbeta systemiskt med en familj som har en tillhörighet i en sekt, 

eftersom dessa inte alltid tillämpar samma lagar eller normer som gäller i övriga samhället. Det är 

ett problem att se när samhället behöver träda in och på vilket sätt det ska göras.  

Lagstiftningen är klar och tydlig då det gäller direkta brott men manipulation och påverkan 

är inte olagligt. Det pågår i riksdagen ett arbete för att undersöka detta område vidare för eventuell 

lagändring (Westerhol & Tysklind, 2013).  Behandlare tycks dock inte riktigt känna till hur 

nuvarande lagstiftning kring exempelvis religionsfrihet ser ut (Alm, 2011). 

Den specifika kunskap som efterlyses är bland annat förförståelse och insyn i sekternas 

kultur, hur sekten fungerar systemiskt, att vara medveten om de fallgropar man lätt kan gå i som 

terapeut, triggers och försvarsmekanismer som är vanliga inom gruppen och som kan försvåra 

arbetet.  

Förutom att både patienter och de experter vi talat med ser behovet av ökad kunskap som 
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positivt i en framgångsrik behandling av en avhoppare så poängteras de allmänna faktorerna likaså. 

Att vara empatiskt lyssnande, intresserad, validera, sokratiskt utfrågande, ödmjuk och inte vara 

dömande bidrar till den värdefulla och fragila allians som behöver skapas för att patienten över 

huvud taget stannar i- och tar till sig behandlingen. Här sammanfaller våra respondenters svar med 

de teorier kring ”common factors” vi beskrev under vad som fungerar i terapi (O´Brian & Houston, 

2007) Ett stort mått fantasi kan också hjälpa eftersom berättelserna om läror och händelser kan te 

sig overkliga för den som saknar egna erfarenheter. En av behandlarna säger att det ibland är lättare 

för en person med bakgrund i en sekt att komma till en kristen terapeut, medan en av avhopparna vi 

intervjuat säger det motsatta, att det är en anledning till att han inte vågade söka vård, att han 

riskerade att få en troende psykolog. Det kan med andra ord vara viktigt att vara väldigt tydlig i 

initieringen av kontakten att klargöra vilka önskemål patienten har på denna punkt. Våra 

respondenters svar tydliggör att en terapi med en före detta sektmedlem bör föregås av en bred 

anamnes och med ett brett teoretiskt angreppsätt likt det inom integrativ psykoterapi (O´Brian & 

Houston, 2007)  

 Vi har i vårt arbete sett på hur behandlare upplever sitt arbete med personer som lämnar 

sekter. I undersökningen fann vi att forskning kring fenomenen är generellt eftersatt och att de 

respondenter vi intervjuat har förslag på vidare forskning. Vi skulle vilja se grundligare forskning 

kring barns upplevelser i sekter. Vi önskar också en grundlig utredning om hur barns mänskliga 

rättigheter samt rätt till religionsfrihet kan förstås och försvaras då de växer upp inom sekteriska 

grupper.  

Det skulle även förenkla ytterligare forskning i ämnet om en studie kan klarlägga hur ofta 

och hur många som söker hjälp inom vården som har problematik som kan härledas till liv inom 

sektliknande rörelser. En utredning som klarlägger hur kompetensen kring trossamfund och 

religionsrelaterad problematik ser ut på landets psykiatriska akutmottagningar vore också önskvärd. 
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Slutsatser 

Vi har haft svårt att få tag på ett större antal respondenter av anledningen att det dels inte finns så 

många experter på området och dels för att det hade krävt mycket mer tid än vi haft till hands för 

genomförande av denna studie. Vi tycker dock att vi tydligt ser en röd tråd i det material vi 

sammanställt här. Behandlarna beskriver tydligt hur de upplever arbetet med denna patientgrupp, 

hur stor den är, och hur deras problematik tar sig uttryck. De har också delat med sig av 

erfarenheterna de har av arbetet, vad som fungerar bra och mindre bra i behandling och också vad 

som skulle behövas för att dessa individer fick den bästa tänkbara hjälp vid ett utträde ur en sekt.  

Vi har fått värdefullt perspektiv i arbetet genom att tala med avhoppare som även de 

bekräftar det behandlarna berättat om upplevelsen av vården och behoven som finns. 

Sammanfattningsvis har vi fått en intressant och relativt klar bild av hur det är att möta individer ur 

denna patientgrupp, hur deras bakgrund kan se ut och vad de har för specifika problem och 

önskemål om hjälp och vård.  

Behandlarna vi intervjuat talar om likheter mellan olika sekter, både religiösa och till 

exempel ”terapisekter”, att de psykologiska mekanismerna som är verksamma är lika oavsett vilken 

lära det rör sig om, och att problemen som avhoppare upplever ofta till stor del liknar varandra även 

om de individuella behoven kan variera.  

Avhopparna vi intervjuar kommer från två relativt olika sekter, de beskriver sin vardag 

ganska olika men de har båda samma upplevelser av behov när de sökt sig till vården. Dessa behov 

stämmer överens med de behov som behandlarna uppger i sina intervjuer och tidigare forskning 

(SOU 1998; Coats 2010). Vi drar därför slutsatsen att även om våra resultat inte är direkt 

generaliserbara så bidrar de till en insyn, ett visst kunskapstillskott som kan gynna den som 

genomgår ett avhopp och den som i en behandlares egenskap ska bemöta denne i vården. Vi har 

också fått många upplägg för vad som skulle kunna göras för att kunna bemöta behovet som verkar 

finnas i denna grupp.  
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 Experterna vi talat med har en gemensam önskan om att kunskap sprids i största möjliga 

mån, och vi hoppas på att med detta arbete kasta lite ljus på ett område som inte tas upp i vår 

utbildning på psykologprogrammet. Sekter, insynen i dem och barnens situation i dem är ett 

politiskt aktuellt ämne idag och vi har sett behovet av att studera området för ökad kunskap och har 

i och med detta arbete gjort en liten ansats till detta. Som behandlare har vi själv berikats i kunskap 

och förståelse för gruppen och för den upplevelse personer som söker hjälp i samband med ett 

avhopp har. Vi har även fått ökad medvetenhet om hur lite resurser som finns för personer med 

denna problematik som av behandlarna beskrivs som komplex.  

Vår önskan är att intresset för att arbeta med denna grupp efter gruppens behov ökar, att 

behandlare skaffar sig den kunskap som av våra respondenter anses nödvändig. Vi ser behovet av 

att insynen i sekter ökar och att lagstiftningen ska vara tydligare när det kommer till 

gränsdragningar för hur ett barn ska få växa upp, vilka möjligheter till utveckling och eget 

bestämmande barn har rätt till för att utvecklas och få en trygg uppväxt med samma förutsättningar 

som andra barn i Sverige.  

Vi ser behovet av ökad kunskap för oss som behandlare och även ökade resurser för 

gruppen, som man mer och mer vågar titta på idag.  Sammantaget når vi i detta arbete i stort sett 

fram till vad man redan 1998 gjorde med utredningen I god tro (SOU 1998). Tyvärr tycks vår 

undersökning befästa att problemen fortfarande finns kvar och att utredningen 1998 inte verkar ha 

påverkat området något vidare. Vi försökte få tag på någon inom psykiatrin i Örebro för intervju, 

men svaret vi fick var att det inom allmänpsykiatrin i Örebro inte finns erfarenhet av denna 

patientgrupp och att de inte tror att de kan hjälpa oss med svar på intervjufrågorna. På frågan om 

psykologprogrammen har någon speciell kurs eller delmoment kring religionspsykologi eller sekter 

bemöttes vi av liknande svar. Utbildningstiden tillåter inte att man går in i alla frågor var det 

generella svaret från de universitet som idag har psykologprogram. Frågan som Gunilla Johansson, 

S:t Lukas tycker vi kan ställa oss när vi inte ser gruppen är ”har jag missat ett stort 
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problemområde?” 
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BILAGA 1 

Semistrukturerad intervjumall 

Vi skriver 30 poängs examensuppsats på 10e terminen och vill undersöka och motivera behovet av 

utbildning och ökad kunskap på området manipulativa religiösa rörelser i Sverige. Vi riktar in oss 

på behandlare inom psykiatri inom offentlig och privat sektor. 

Vi kommer att sammanställa den kunskap vi samlar ihop genom intervjuer i en kvalitativ 

analys som kommer att presenteras på ett seminarium under januari 2014. Vi gör detta under 

handledning. Du får givetvis möjlighet till replik innan vi går upp med uppsatsen samt ta del av det 

färdiga resultatet. 

Vi ringer dig för att få ta del av din kunskap på området och skulle vilja be dig att berätta om 

vem du är och hur du arbetar idag. 

2. Hur ser den specifika problematiken ut? 

3. Hur kom du i kontakt med klientgruppen? 

4. Beskriv hur du arbetar/arbetat med gruppen. 

5. Vad har motiverat dig att arbeta med gruppen? 

6. Vilka behov ser du finns i gruppen? 

7. Vilka erfarenheter tror du att ”avhoppare” har av vården? 

8. Vart vänder de sig för stöd? 

9. Hur har de upplevt kontakten och bemötandet i vården? 

10.  Vilka kvalitéer / kompetens har du som hjälpt dig i arbetet? 

11.  Hur har du förvärvat den kunskapen/kompetensen? 

12.  Utifrån din förförståelse för problematiken, ser du behov av att öka kompetensen inom 

vården? 

13.  Har problematiken förändrats över tid? 

14.  Hur stort skulle du uppskatta att behovet är? 



Den synliga patientens osynliga sida 

 

71 

15. Skiljer sig behandling och erfarenheter då avhopparen fötts in i gruppen, så kallade 

andragenerationsmedlem? 

16. Hur påverkar avhopparens kön behandling/erfarenheter? 

 

 


