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SAMMANFATTNING 
 

Avhoppare är oftast utsatta och ensamma personer. De har oftast inga vänner eftersom 

vännerna i den före detta sekten inte längre vill veta av de och de lider oftast av psykiska 

och/eller fysiska problem eftersom avhoppet i sig ger upphov till en mängd frågor såsom 

�Vart ska jag ta vägen?� och �Vad ska jag göra med mitt liv?� De avhoppare som oftast mår 

sämst är de personer som vuxit upp i en sekt eftersom de inte har några referensramar, de vet 

inte hur livet utanför sekten fungerar. En av mina intervjupersoner kallar sig för �praoelev i 

livet� eftersom hon lär sig nya saker varje dag om hur samhället fungerar, saker som vi andra 

tar för givet. En person som går med i en sekt frivilligt har känt på livet utanför och på så sätt 

vet vad samhället har att erbjuda och vad sekten tar avstånd ifrån.     

 

En avhoppare kopplar jag samman med den symboliska interaktionismens syn på avvikare. 

En avvikare är enligt teorin en person som avviker från samhällets normer och värderingar 

och har man en gång blivit en avvikare är det svårt att ta sig över tröskeln till det normala. 

Detta stämmer väl in på vad avhopparna själva känner men avhopparna kan få hjälp med att ta 

steget över tröskeln men det beror helt och hållet på resurserna hos avhopparföreningarna. En 

av föreningarna, Hjälpkällan, har nyligen startat ett projekt som de kallar för �Professionell 

rådgivning� där avhoppare hjälper avhoppare. Men en av de viktigaste slutsatserna jag dragit 

av denna uppsats är att det inte är avhopparföreningarna som ska erbjuda hjälp utan det är 

samhället men samhället blundar och säger att avhopparna inte behöver någon specialhjälp 

men allt tyder på att det är just specialhjälp som behövs för att hjälpa dessa människor.   

 

Den här uppsatsen i sociologi c handlar om avhoppare från destruktiva sekter, med ett 

religiöst budskap, och syftet är att beskriva den personliga problematiken som avhopparna 

från dessa sekter går igenom och hur problemen kan lösas. Problematiken kommer jag sedan 

att koppla samman med teorin, symbolisk interaktionism. Som avgränsning har jag valt att 

enbart studera Sverige och de avhoppare som mår dåligt av sitt avhopp.  

 

Som metod har jag använt mig av en litteraturstudie med två intervjuer och en mejlenkät. Med 

litteraturstudie avser jag här att jämföra, tolka och analysera litteratur, hemsidor och 

intervjusvar. 
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FÖRORD  
 

Intresset för avhopparnas problematik kom till av en slump. Jag blev vän med en person som 

senare berättade att han varit medlem i en sekt. Sektmedlemmar hade för mig innan varit 

förknippat med farliga och konstiga personer som blivit hjärntvättade (vad nu hjärntvätt 

egentligen är?). Nu efteråt har jag insett att jag var påverkad av medias syn på sekter. Jag hade 

även en bild som sade att det bara är svaga personer som blir medlemmar i sekter. Men ack så 

fel jag hade. Efter år av studier kring avhopparproblematiken har jag en annan bild och denna 

bild bygger på självbiografier av avhoppare, hemsidor för avhoppare, samtal med avhoppare, 

föredrag om/av avhoppare och så vidare.  

 

Personligen har jag aldrig brytt mig om vad som händer i sekterna, för jag anser att människor 

får hålla på med vad de vill bara man accepterar varandra. Om man på sin fritid sprider 

religiösa budskap eller om man går på en träslöjdskurs är sak samma, ingen människa är mer 

eller mindre värd för det i mina ögon (sen att sekterna inte håller med är en annan historia). 

Men man ska hjälpa dem som inte vill vara medlemmar längre. Vi hjälper före detta 

alkoholister att integreras in i samhället men vi vill inte hjälpa före detta sektmedlemmar att 

integreras. Jag ser ingen skillnad på de båda fallen. Jag är även starkt imponerad av de ideella 

avhopparföreningarna eftersom hela hjälpprocessen för avhopparna hänger på föreningarnas 

engagemang. Även om inte pengarna finns, finns viljan att hjälpa andra.      

 

Uppsatsen har varit rolig att skriva även om jag blivit arg, känt tvivel och stött på motstånd på 

vägen. Slutsatserna blev som jag förväntat mig och kom därmed inte som någon överraskning.  

 

 

Jag vill tacka dem som ställt upp för mig och som gjort att denna uppsats kunde genomföras.  

 

 

Trevlig läsning! 

 

Magdalena Wänerstam 

Karlstad maj 2006 



 

PROBLEMSTÄLLNING 
 

Vad är problemet?  

Vissa avhoppare har ett smärtfritt avhopp, andra mår väldigt dåligt. Faktorer som påverkar hur 

avhoppet går är, hur länge man varit medlem och hur aktiv man var som medlem för att ta 

några exempel. De avhoppare som mår dåligt har oftast tappat hela sin verklighet, det som 

stämde förut stämmer inte längre vilket leder till att man måste börja om på nytt. Man ska 

börja tänka själv och ta egna beslut vilket förut kunde vara förbjudet och en del avhoppare 

väljer även att skaffa sig en ny tro. Avhopparna måste börja anpassa sig till den värld som 

sekten tagit avstånd ifrån och för de avhoppare som vuxit upp i en sekt är anpassningen 

väldigt komplicerad.  

 

Varför?  

Anledningen till att jag valt detta ämne beror på att det ligger mig nära och jag har under flera 

års tid studerat problematiken kring avhopp så jag hade material till att komma igång med en 

uppsats. Knutby tragedin har underlättat mitt sökande av material eftersom media numera 

nästan dagligen rapporterar om sekter och avhoppare. Den 1 december 2005 fanns det till 

exempel en artikel i Aftonbladet som handlade om att allt fler avhoppare söker hjälp för sina 

psykiska problem1.  

 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva den personliga problematiken kring avhopp från en 

destruktiv sekt. Resultatet kommer jag sedan att tolka utifrån teorin, symbolisk 

interaktionism.     

                                                
1 Jag återkommer till denna artikel lite senare i uppsatsen 



 

Avgränsning  

När det gäller avgränsningen har jag valt att studera de destruktiva sekter som har ett religiöst 

budskap. Jag har även valt att studera de avhoppare som mår dåligt av sitt avhopp och 

avhoppare i Sverige. 

 

Frågeställning  

Huvudfrågorna i denna uppsats kommer vara 

� Vad har avhoppare för problem?  

� Hur kan problemen för avhoppare lösas? 



 

BAKGRUND 
 

�Otillbehörig påverkan�  

Det finns väldigt lite skrivet/forskat kring avhopparproblematiken. Orsakerna till detta jag kan 

bara spekulera kring men det finns en del självbiografier och några enstaka 

universitets/högskoleuppsatser. En av dessa uppsatser eller rättare sagt examensarbete är 

Håkan Järvås (2004) �Otillbehörig påverkan�. Järvå skriver själv att hans uppsats har två 

syften där det ena är att studera begreppet �otillbörlig påverkan� och det andra är att bidra till 

ökad kunskap om personer som deltagit i sekter. Han bygger sin studie på enkäter, intervjuer 

och litteratur. Enkäten visade att individer påverkas negativt av att ha varit med i sekter. Järvå 

kom även fram till att kunskapen var bristfällig och att de professionella inte får påverka 

avhopparen med sina egna åsikter om sekter, utan de har till uppgift att informera avhopparen 

om sekter. Det kanske ska påpekas att i studien ingick det en beteendevetare och en socionom 

och det var dessa som Järvå kom att kalla professionella.  
 

�I God Tro� 

�I god tro � samhället och nyandlighet� är en utredning gjord av Socialstyrelsen (SOU 

1998:113) med Margó Ingvardsson i spetsen. Syftet med utredningen är att kartlägga hjälpen 

till avhoppare. Utredningen förespråkar att man ska mötas på halva vägen och de som ska 

mötas är själva sekten och omvärlden. Mötet ska ske via en dialog och syftet med dialogen 

ska vara att ingenting ska kännas främmande eller märkligt, varken för de personer som är 

med i sekten eller för oss utanför. Ett resultat av utredningen blev KULT, ett KUnskapscenter 

för Livsåskådning och Trosfrågor. KULT skulle fungera dels som ett kunskapscenter men 

även som en medlare mellan samhället och sekterna. Centrat skulle ha till uppgift att starta 

dialoger, minska polariseringen, öka kunskapen och förebygga kriser på både individ- och 

samhällsnivå.  

 

Regeringen fick efter år av påtryckningar från FRI2 insikt om att det fanns ett vårdproblem för 

avhoppare. En motion lämnades in till riksdagen 1994 och beslut togs 1996 om att en 

utredning skulle starta. 1998 var utredningen �I God Tro� klar. Det bekräftades då att det 
                                                
2 En avhopparförening, läs mer under rubriken �föreningarna för avhoppare�  



 

fanns bristfälliga kunskaper om hur man ska hjälpa avhoppare och att KULT skulle vara 

lösningen på problemen. I propositionen 2000/2001:1 deklarerade man dock att inga åtgärder 

skulle vidtas. Avhoppare behövde ingen specialhjälp utan kunde använda sig av den befintliga 

hjälpen som samhället3 hade att erbjuda (home.swipnet.se/FRI) såsom psykologer, 

Jourhavande medmänniska, BRIS eller Jourhavande präst för att ta några exempel 

(www.hjalpkallan.org). 

 

FRI anser att tanken med KULT är bra under förutsättningen att man kopplar kunskap till 

problemen. FRI anser att det inte behövs någon forskning kring livsåskådnings- och trosfrågor 

utan vad avhoppare behöver är förståelse för vad som hänt under tiden i sekten. FRI avfärdar 

hela konceptet med dialoger (home.swipnet.se/FRI). De skriver på sin hemsida...  

 

�Vilket våldtäktsoffer blir hjälpt av en dialog med förövaren?� 

    FRI (home.swipnet.se/FRI) 

 

Jag mejlade till Järvå då jag upptäckte att även han hade tagit upp Socialstyrelsens utredning i 

sin uppsats. Jag frågade honom vad han tyckte om KULT, som svar fick jag� 

 

�Nja, jag tror framför allt det är ett bra sätt att förebygga smärtsamma 

sektupplevelser och att på sikt kanske även stävja de värsta religiösa avarterna. 

Man får ju tro på vad man vill men man får faktiskt inte behandla folk hur som helst 

bara för att ens religion säger att det är så man ska göra. Sveriges lagar står 

faktiskt över det religiösa utövandet.� 

    Järvå 

Föreningarna för avhoppare  

Jag har tänkt koncentrera mig på fyra föreningar för avhoppare. Dessa är FRI, ROS, SESAM 

och Hjälpkällan. Det finns fler föreningar, men de föreningar jag tar upp är de största i 

Sverige. 

 

                                                
3 Mer om vad samhället har att erbjuda finns under rubriken �Resultat � Hur kan problemen för avhoppare lösas� 



 

FRI 

Själva namnet FRI står för �Föreningen Rädda Individen� och är en ideell förening som 

bildades 1984. Medlemmarna i föreningen har förlorat vänner eller anhöriga till en sekt eller 

så är de själva avhoppare.  Syftet med föreningen är att hjälpa och stödja de drabbade och att 

informera/utbilda människor så att man på sikt kan förebygga att människor hamnar i sekter. 

Själva verksamheten bygger på personliga erfarenheter från mer än 500 avhoppare 

(home.swipnet.se/FRI). 

 

ROS 

ROS är en av två, den andra är Hjälpkällan, avhopparföreningar som jag personligen har haft 

kontakt med, både innan och under uppsatsen. Jag har varit på några av ROS föredrag och 

pratat med några av medlemmarna. ROS står för �Rådgivning Om Sekter� och bildades 1988, 

då under namnet FRI Väst, men 1994 bytte de namn till ROS. ROS är politiskt och religiöst 

obunden och drivs ideellt. Föreningens främsta uppgift är att stödja människor som har varit 

medlemmar i sekter men även upplysa skolor och myndigheter om sin verksamhet. 

Medlemsantalet är runt 40 betalande medlemmar men det är många icke medlemmar som 

besöker dem regelbundet. Det som sammanför alla medlemmarna är att de själva är 

avhoppare, anhöriga till personer som fortfarande är med i en sekt eller så är de personer som 

på ett eller annat sätt berörs eller vill veta mer om sekter. När det gäller hjälp har ROS en 

jourtelefon dit man kan ringa dygnet runt och de hjälper även till att ordna såkallade 

självhjälpsgrupper4 (www.ros.org.se). 

 

SESAM 

Sesam är en avhopparförening som vill värna om de mänskliga rättigheterna, men även 

försvara människors rätt till fria tankar, integritet och respekt. Föreningen har ett stort 

kontaktnät med psykiatriker, psykologer och advokater som medlemmarna får använda sig av. 

Sedan 2002 är SESAM en del av FRI (home.swipnet.se/FRI). 

 

                                                
4 Mer om självhjälp finns att läsa under resultatdelen  



 

Hjälpkällan 

Hjälpkällan är en ideell förening som bildades 2004. Föreningen vänder sig till avhoppare 

från en speciell sekt. Det Hjälpkällan kan bistå med är ett socialt nätverk, de ordnar bland 

annat träffar där avhopparna får träffa likasinnade. Jag vet bland annat att de varit på Liseberg 

bara för att umgås en eftermiddag. Hjälpkällan håller även på att starta upp ett projekt som 

kallas för �Professionell rådgivning�5. Hjälpkällan hör hemma i Göteborg men är öppen för 

alla som vill/ har lämnat sekten eller som har anhöriga som fortfarande är med i sekten 

(www.hjalpkallan.org). 

 

Vad är en destruktiv sekt? 

Hjälpkällan (www.hjalpkallan.org) har på sin hemsida listat upp 8 punkter på vad som 

kännetecknar en destruktiv sekt. Dessa punkter är� 

1) Sekten ger vilseledande uppgifter om rörelsen. Informationen sekten kan ge ut är i vissa 

fall vinklad och vilseledande.     

2) Sekten använder sig av manipulation. I vissa fall handlar det om såkallad Mind Control 

(fritt översatt till hjärntvätt) där en metod kan vara att medlemmarna matas in med sektens 

budskap.  

3) Sekten har en enväldig ledare som anses ha speciella kunskaper och förmågor. Denna 

ledare kräver en direkt underkastelse och det är genom ledaren som Gud kan tala till 

församlingen och predika om den absoluta sanningen.  

4) Ideologin får inte ifrågasättas eller kritiseras. Tvivel är något som är lika med ont och ska 

därmed bekämpas.  

5) Verklighetsbilden är antingen svart eller vit. Det som finns utanför sekten definieras som 

ont och måste därför bekämpas. Medlemmarna och församlingen står för det goda och det 

vita. Samhället utanför står för det svarta och onda.  

6) Kontakten med vänner och familjemedlemmar utanför sekten upphör successivt. Gäller i 

högsta grad om familjemedlemmarna är kritiska mot församlingen och dessa ideologier. 

Medlemmarna uppmanas att umgås med varandra och har medlemmarna fortfarande kvar 

sitt jobb ska man bara ha en såkallad �affärsmässig� relation till sina arbetskamrater. Inga 

djupa band med andra ord. Att ta kontakt med människor utanför sekten är enbart till för 

                                                
5 Mer om projektet under resultatdelen 



 

att sprida det religiösa budskapet som finns inom sekten. Känner medlemmen något som 

blivit avhoppare upphör all kontakt.  

7) Utbildning och yrkesarbete avbryts då medlemmen vill leva upp till den ideologi som 

sekten predikar om. Arbete får endast ske om målet är att sätta sektens intresse främst.  

8) Medlemmarna utnyttjas ekonomiskt. Vissa sekter tar ut viss procent av vad medlemmen 

tjänar på sitt vanliga arbete, andra sekter bygger på att medlemmarna ger �frivilliga� 

bidrag.  Förutom bidragen, är böckerna inom sekten väldigt dyra.  

 

Hur styrs en destruktiv sekt?  

En sekt är uppbyggd som en pyramid. Jag har gjort en illustration för att göra det tydligare 

och illustrationen bygger på text av Nylund.  

 

Figur 1 Sektens uppbyggnad 

 
Källa: Nylund (1998:72-73) 

 

Ledaren är antigen en enda person eller en hel rörelse (vissa sekter styrs från ett huvudkontor 

utomlands). Toppledaren kan till exempel vara det svenska huvudkontoret. Mellanskiktet 

består av antingen en församlingsledare, gruppledare eller av en orderutförare. I bottenskiktet 

hamnar den vanlige medlemmen och kvinnor, för i de flesta sekter kan inte kvinnan komma 

högre än bottenskiktet. Från mellanskiktet och neråt kan man förflyttas ner i hierarkin eller 

ännu värre uteslutas. Orsakerna till att man förflyttas neråt är många men några exempel är att 

 
Ledare

 
 

Toppledaren 

 
 

Mellanskiktet  

 
Bottenskiktet   



 

man känner tvivel, kritiserar eller har en svag tro. Ledaren/ledarna sitter för det mesta ohotad. 

(a.a) 

 

Omfattning och siffror 

När det gäller begreppet sekter är det väldigt diffust och ingen sekt vill känna vid sig som en 

sekt. Jag vill påpeka att man ska ta siffrorna här nedan med en �nypa salt� för det har visat sig 

under uppsatsens gång att vissa sekter manipulerar sina medlemsantal.  Enligt Statistiska 

Centralbyrån (www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/2000I02/LE98SA0301_05.pdf) hade de 

destruktiva sekterna år 2000 190.000 medlemmar vilket då motsvarande 2,8% av den svenska 

befolkningen. Av dessa 190.000 medlemmarna var 130.000 såkallade aktiva medlemmar och 

2/3 (87.000) av de aktiva medlemmarna hade förtroendeuppdrag inom församlingarna. Sedan 

1992 har var fjärde medlem blivit en avhoppare.  

 

Det är ungefär 300 personer, fram till 1998, som sökt psykologisk hjälp på grund av sitt 

utträde ur sekter (SOU 1998:113:134). 

 

De fyra kontrollerna   

ROS skriver på sin hemsida om fyra kontroller som sker i de destruktiva sekterna. Dessa 

kontroller är �Rörelsen kontrollerar�, Informationskontroll�, �Tankekontroll� och 

�Känslokontroll� (www.ros.org.se). 

 

Rörelsen kontrollerar 

En sekt har kontroll över nästan allt. När det gäller sina medlemmar har de kontroll över� 

! Var medlemmarna bor, vilka de umgås med och hur de umgås med varandra.   

! Hur medlemmarnas ser ut 

! Hur mycket medlemmarna ska sova och vad de äter  

! Medlemmarnas ekonomi 

! Tiden för nöjen och avkoppling (a.a) 

 

Informationskontroll  

En sekt kontrollerar även informationsflödet och då gäller det� 

! Negativ information om sekten undanhålls 



 

! Information omskapas så den passar sekten (a.a) 

 

Tankekontroll 

En sekt har även makten över medlemmarnas tankar och detta sker genom att� 

! Sekten har den enda sanningen 

! Världen är svart eller vit 

! Motsatsen till Gud är djävulen  

! Det är vi mot de andra (a.a) 

 

Känslokontroll  

Även om det låter konstigt kan man kontrollera andras känslor och detta tas tillvara på inom 

sekterna� 

! Sekten manipulerar medlemmarnas känslor 

! Sekten får medlemmarnas att känna sig skyldiga. Uppstår problem är det bara den 

enskilde individens fel.  

! Sekten får medlemmarna att känna rädsla om de tänker själva. De har även rädsla för 

världen utanför (a.a) 

 

Sociologiskt perspektiv på begreppet sekt  

 

Sekt enlig Giddens 

Enligt Giddens finns det fyra olika typer av religiösa organisationer. Kyrkan är religiöst 

etablerad med en byråkratisk struktur. En sekt är en rörelse som brutit sig loss från den 

ortodoxa kyrkan och som lär ut de �rätta lärorna� och om man jämför med kyrkan, är sekten 

mindre organiserad. Samfundet är en sekt som blivit institutionaliserad. En kult är en grupp 

människor som alla följer en och samma religiösa ledare och som har samma religiösa ideal. 

(Giddens 2003:471,565).  

 

Utifrån Giddens definitioner handlar den här uppsatsen om kulter, så jag valde att studera 

begreppet lite närmare och en kult är löst sammansatt grupp som har en karismatisk ledare. 

Anhängarna till kulten ifrågasätter samhällets värderingar och hyllar det som de anser vara det 

sanna men här är det inte tal om något medlemskap utan som anhängare följer man bara de 



 

normer som satts upp inom kulten. Som en anhängare får man även tillhöra andra religiösa 

organisationer (Giddens 2003:451-452). 

 

Sekt enligt Goffman  

Goffman skriver om totala institutioner där kännetecknen är att institutionen tar 

medlemmarnas tid och intresse. Varje total institution har även något som Goffman kallar för 

�inneslutande tendenser� vilket innebär att institutionerna låser in sina medlemmar för att 

världen utanför anses vara farlig. När vi utanför ser på institutionen ser vi att vissa 

institutioner är mer eller mindre inneslutande (Goffman 1983:13-14). 

 

Sekt enligt Weber 

Enligt Giddens har Weber lagt sin tyngdpunkt på medlemmarna i sekten och inte på sektens 

uppbyggnad. Medlemmarna i en sekt har som syfte att hitta och sedan följa den �rätta vägen� 

vilket ofta leder till att personer drar sig undan från det omgivande samhället. Medlemmarna 

själva anser att den etablerade kyrkan är korrumperad och därför har de bildat egna 

grupperingar där den rätta läran kan lärs ut för att sedan kunna spridas till oss andra som inte 

är medlemmar (Giddens 2003:451). 

 

En sekt är enligt Weber själv en voluntaristisk sammanslutning med religion som grundsten. 

Råkar man som medlem bli utesluten blir man socialt deklasserad (Weber 1986:78). 

 

Hur blir man en avhoppare?  

Det finns flera sätt att bli en avhoppare på. Det vanligaste sättet är att man slutar gå på mötena 

och andra aktiviteter som rör sekten men i en av våra vanligaste sekter i Sverige kan man 

skriva ett såkallat utträdesbrev6 och när personen väl skrivit det här brevet blir 

avståndstagandet mer officiellt än om personen bara skulle sluta gå på mötena. Efter man har 

skickat in brevet har man en ångervecka, innan man slutligen blir en avhoppare 

(www.hjalpkallan.org).  I andra sekter kan man inte skriva något brev som visar på att man 

vill säga upp sitt medlemskap utan det enda man kan göra är att se till att man blir utesluten 

och så var fallet i person B före detta sekt, som jag återkommer till senare i uppsatsen.    

                                                
6 Exempel på hur ett sådant här utträdesbrev ser ut har jag lagt som Bilaga 2 



 

Skillnad mellan avhopp och uteslutning  

Det är skillnad mellan avhopp och att bli utesluten. En Avhoppare har lämnat rörelsen 

frivilligt och kan känna en stor lättnad medan de som blivit uteslutna blir bortstötta mot sin 

vilja. Man kan bli utesluten om man begår äktenskapsbrott, har sex innan giftermålet, om man 

är homosexuell, om man använder alkohol och om man röker för att ta några exempel. Man 

kan även bli utesluten om man känner tvivel eller ifrågasätter det som sägs inom sekten 

(www.hjalpkallan.org). 

 

 

 

 

 



 

METOD  
 

Syftet från börjar var att göra en empirisk studie med intervjuer som sedan skulle 

kompletteras med litteratur men mina intervjupersoner ville i slutändan inte ställa upp så 

uppsatsen blev en litteraturstudie med två intervjuer och en mejlenkät. Med mejlenkät menas i 

detta fall att jag mejlade frågor till en person och på så vis blev det ingen riktig intervju och 

eftersom det inte blev någon riktigt intervju kommer jag inte att analysera dessa svar. 

Uppsatsen är även kvalitativ uppsats vilket innebär att jag inte kan generalisera mina 

intervjusvar eller kvantifiera resultaten utan syftet med intervjuerna var att förstå vad en 

avhoppare går igenom och hans/hennes situation efter avhoppet samt vilken hjälp det finns att 

få.  

 

Litteraturstudie  

Som jag skrev här ovan blev uppsatsen en litteraturstudie på grund av att jag inte fick ihop 

tillräckligt med intervjupersoner och med litteraturstudie avser jag här att söka material som 

jag sedan granskar och sammanställer (Forsberg & Wengström 2003:29). Eftersom det inte 

finns mycket forskat/skrivet kring ämnet, fick jag använda mig utav den litteratur som fanns 

och komplettera det med texter från hemsidor och intervjusvaren  

 

Etiska övervägande  

Sekter och avhopp har sedan en längre tid legat mig väldigt nära och jag anser själv att jag är 

ganska insatt i ämnet �avhoppare�. Jag vet att personer kan råka illa ut om de pratar med 

andra om sin sekttid därför valde jag att göra mina intervjupersoner anonyma och jag har 

heller inte tagit upp personliga saker som kan koppla samman dem med en speciell sekt. Trots 

min insikt stötte jag på problem med att personer inte litade på mig och ville därför inte ställa 

upp på en intervju.  Efter intervjuerna har jag låtit intervjupersonerna läsa igenom det jag 

skrivit om dem, allt för att de ska känna sig trygga.  

 

Att skriva om sekter är väldigt känsligt eftersom det är vi som kallar sekter för sekter. 

Sekterna själva använder inte detta begrepp och vill inte känna sig vid det. Det är vi som 

sätter stämplarna att sekter är farliga för att ta ett exempel. Hur man än ser på begreppet sekt, 



 

är det vinklat och att få fram den rätta sanningen går inte. Det är samhällets syn mot sektens 

syn. Jag gillar själv inte att skriva begreppet �sekt� eftersom det är negativt laddat men något 

måste jag ju kalla detta levnadssätt för och efter en tids övervägningar kom jag fram till att 

�destruktiva sekter� är det bästa begreppet eftersom avhopparna och avhopparföreningarna 

själva använder detta begrepp.  Det var som person C påpekade i intervju, att det är nu i 

efterhand hon ser sekten som en sekt. När hon var medlem var det vi utanför sekten som inte 

förstod vad det egentligen var som skedde i världen, med andra ord sekten mot samhällets 

syn.   

 

Något annat som jag har fått tänka på under hela uppsatsen gång är att inte låta mina åsikter 

och min förförståelse styra. Det har varit mycket svårt och frustrerande men jag ville ändå 

skriva uppsatsen och jag har fått hjälp med att hela tiden tänka utifrån avhopparnas situation.  

 

Jag har lovat mina intervjupersoner att inte skriva några sektnamn eller något annat som kan 

få de att bli ihopkopplade med sina före detta sekter. Jag anser också att det är onödigt att 

nämna några specifika sekter eftersom denna uppsats handlar om avhoppare och inte om 

sekter.  

 

Intervjupersonerna 

När jag valde mina intervjupersoner ville jag ha en bredd. Både personer som har varit 

uppväxta i sekten och personer som gått med frivilligt. Jag ville både ha män och kvinnor och 

jag ville ha personer från olika sekter men det blev inte riktigt så. Två av personerna som ville 

bli intervjuade kände jag sedan tidigare och den tredje fick jag kontakt under uppsatsen gång.  

  

Person A  

Person A är en man i 40-50 års ålder och jag läste om honom i en artikel i Göteborgs-Posten 

för ett antal år sedan. I artikeln publicerades Internetadresser till olika avhopparhemsidor och 

det var sedan via en av hemsidorna som jag fick personlig kontakt med honom. 1988 valde 

person A att frivillig hoppa av sin sekt men innan själva avhoppet hade han skaffat sig vänner 

utanför sekten och tagit kontakt med andra avhoppare, med andra ord var han väl förberedd 

på det som komma skulle. Idag arbetar han frivilligt med att hjälp andra avhoppare att 



 

bearbeta sina känslor och tankar som avhoppet ger. Person A har ständig kontakt med media 

och har dialoger med både riksdagen och organisationer som Rädda barnen.  

 

Person B 

Person B är en avhoppare men med honom hade jag bara mejlkontakt, med andra ord blev det 

ingen riktigt intervju men jag väljer att ändå ta med hans svar eftersom de är relevanta för 

uppsatsen. Person B är runt 30 år skulle jag gissa och även han gick med frivilligt i sekten. 

Efter avhoppet har han inte fått någon hjälp med att bearbeta sina upplevelser utan han fick gå 

ut på Internet för att komma i kontakt med andra avhoppare och på så vis bli hjälpt. Person B 

arbetar också frivilligt och ideellt med att hjälpa andra att gå igenom det han själv redan gått 

igenom.  

 

Person C 

Person C är idag 25 år och valde att hoppa av sin sekt som 20åring. Det som skiljer henne från 

många andra avhoppare är att hon kom med i sekten i och med att hennes föräldrar var 

medlemmar. Inget frivilligt inträde med andra ord. Självet avhoppet från sekten gick bättre än 

hon trodde men livet utanför sekten är skrämmande och hon vet inte riktigt hur hon ska lösa 

de vardagsproblem som uppkommer och som vi andra har fått en hel livstid på oss att lösa. 

Idag försöker hon göra saker som hon tidigare inte fick göra eller avråddes göra.  

 

Intervjuerna 

Jag vill påpeka att jag inte var ute efter att ta reda på något om intervjupersonernas sekttid 

utan frågorna handlade om avhoppet och om hur avhopparna upplever sin situation efter 

avhoppet. Ibland var jag dock tvungen att ställa frågor om sekten för att kunna få klarhet i vad 

intervjupersonen pratade om men som sagt syftet var inte att göra en studie om sekter utan om 

avhopparna.  

 
När det gäller intervjun med person A träffades vi på ett café för att få intervjusituationen mer 

avslappnad och det var något som vi båda kommit överens om. Intervjun ägde rum i början av 

december 2005 och var mer av ett samtal än en intervju. Eftersom jag kände person A sedan 

tidigare så försökte jag ställa mina frågor på sådant vis att jag fick det bekräftat som jag redan 

anat samtidigt som jag fick en chans att ställa de frågor som jag undrat över. Personen är 



 

involverad i en mängd projekt såsom Hjälpkällans �Professionell rådgivning�7, hemsidor på 

Internet för avhoppare och så vidare, så en del frågor handlade om dessa projekt. Intervjun tog 

drygt en timme. Jag ville inte ta inte för mycket tid av honom eftersom han träffade mig 

precis efter att han slutat jobbet. Det användes ingen diktafon eftersom jag ville ha fram 

känslan av ett samtal och inte som en intervju därför skrev jag bara ner det som sades. Det 

negativa med detta sätt är att det är svårt att citera honom.  

 

När det gäller person B mejlade jag frågor under hela uppsatsen gång, så jag vet inte hur lång 

tid det tog. Jag kan inte säga exakt när jag fick svar på mina frågor men det var under hösten 

2005. Skälet till att jag mejlade var att det kändes bekvämast för oss båda. Tiden var knapp, vi 

bodde på olika håll i landet och vi hade både mycket att göra.  Frågorna handlade om hans tid 

efter sekten men även hur hans sekt fungerade eftersom sekten var ny för mig.  

 

Person C var också en person som jag haft kontakt med sedan en längre tid tillbaka. Hon har 

blivit en personlig vän till mig, så även denna intervju var mer som ett samtal och därför 

användes ingen diktafon utan jag antecknade bara. Denna intervju skedde vid flera tillfällen 

och själva intervjun tog cirka tre timmar och även här skedde intervjuerna under hösten 2005. 

Frågorna handlade främst om hennes avhopp och hur det har gått för henne efter avhoppet. 

Eftersom person C är en vän blev hela intervjun väldigt personlig men hon har i efterhand läst 

igenom uppsatsen och godkänt intervjusvaren. 

 

                                                
7 Information om projektet finns att läsa under �resultat� 



 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 

Symbolisk interaktionism  

 

Inledning 

Symbolisk interaktionism handlar om interaktion med tyngdpunkt på social interaktion. 

Interaktion handlar enligt teorin om att interagera (Trost & Levin 1996:15) men även om att 

två saker står i relation till varandra och på så sätt påverkar varandra (Berg m.fl. 1977:31). 

Den symboliska interaktionismen anser att hela verkligheten är en social konstruktion som 

ständigt förändras, även människan (Svensson 1992:65). Även andra begrepp med relevans 

för förförståelsen av avhopparnas problematik behandlas såsom jaget, individen, 

stämplingsteorin, tecken, objekt och självhjälp.   

 

Den symboliska interaktionismen är influerad av filosofin och behaviorismen och kom till 

under slutet av 1800-talet i USA (Svensson 1992:64). Bland de stora upphovsmännen hör 

John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead och Herbert Blumer och dessa 

män var i grunden sociologier, socialarbetare, psykologer och filosofer verksamma vid 

universitetet i Chicago (Trost & Levin 1996:24).  

 

Jaget  

Jaget, �the self�, består av ett �Me� och ett �I�. Ett nyfött barn har inget jag utan jaget 

utvecklas allteftersom och under hela livet. Det är social interaktion som skapar och utvecklar 

jaget och för att denna utveckling ska kunna ske måste människan kunna känna empati för 

andra. Sympatisk introspektion är ett annat ord för empati och handlar om att man ska sätta 

sig in i hur andra människor tänker och känner men även försöka förutse hur andra personer 

ska handla i speciella händelser. Saknar man förmågan att kunna känna empati har man inte 

heller någon social fantasi och brist på social fantasi leder till att man saknar allt menar den 

symboliska interaktionismen (Trost & Levin 1996:60-62, 86-87). Svensson använder ordet 

�attityd- och rollövertagande� men syftet är detsamma som sympatisk introspektion 

(Svensson 1992:71).  



 

Som jag skrev här ovan består jaget av ett �me� och ett �I�. I �me� hamnar allt som vi varit 

med och upplevt men även våra erfarenheter, vårt språk, våra normer och våra förväntningar 

(Trost & Levin 1996:86). Det är i �me� som samvetet finns (Trost & Levin 1996:20) och 

�me� motsvarar objektet (Svensson 1992:73). I �I� lever nuet, det är den delen av jaget som 

pratar, associerar, kommer med idéer och är spontan (Trost & Levin 1996:86).  Det är även 

hos �I� som vi reflekterar över andras åsikter och beteende (Trost & Levin 1996:37) men �I� 

är även ett subjekt (Svensson 1992:73).   

 

Figur 2 Jagets uppbyggnad enligt symbolisk interaktionism 

 

 
 Källa: Trost & Levin (1996:20,37, 86) och Svensson (1992:73).  

 

Trost & Levin skriver att vi har flera jag. De menar att vi har lika många jag som grupper vi är 

medlemmar i. De bygger sina antagande på exemplet om att vi är en person hemma och en 

mindre personlig person på jobbet (Trost & Levin 1996:57).    

 

Spegeljaget  

Vi har även ett jag som den symboliska interaktionismen kallar för spegeljaget och detta jag 

handlar om våra självbilder. Självbilderna påverkas av hur omgivningen ser på oss (Svensson 

1992:67).  Ser omgivningen mig som en underlägsen person uppfattar även mitt jag mig som 

underlägsen med andra ord, en person blir vad andra säger att jag är (Berg m.fl. 1977:60). 
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Identitet  

Alla människor har fyra identiteter som ständigt ändras efter situationen vi ställs inför och till 

varje identitet hör en relation. De fyra identiteterna är: universell, namn, titlar och 

relationskategorier. Här nedan vissas en tabell med de fyra identiteterna med sammanhörande 

relation och vad varje identitet innehåller (Trost & Levin 1996:137-138). 

 

Tabell 1 Identitet och relationer  

 

 

Identitetsnamn 

 

 

Innehåll 

 

Relation 

Universell 

 

Ålder, kön Mänskliga relationer  

Namn 

 

Namn, smeknamn Personliga relationer  

Titlar 

 

Yrkestitlar, civilstånd Strukturella relationer  

Relationskategorier Kategorier ex, filmälskar, hårdrocksdiggare Massrelationer  

 

Källa: Trost & Levin (1996:137-138) 

 

Som förklaring till tabellen tar jag mig själv som exempel. Jag är kvinna (universell identitet) 

och detta kan alla människor se på mig dvs. alla människor som jag har en mänsklig relation 

till. Jag har ett smeknamn och det är Maggis (namnidentitet) och detta vet alla om som jag har 

en personlig relation till8.  Min titel (titelidentiteten) är student och det känner mina 

studiekamrater till och till dem har jag en strukturell relation. Mitt intresse för musikgruppen 

Queen (relationskategorier) delar jag med en stor massa som också gillar Queen och till dessa 

Queen fans har jag en massrelation.  

 

En identitet byggs upp genom de sociala roller en människa har men även genom social 

interaktion (Berg m.fl. 1977:121-123). 

                                                
8 och alla som läser denna uppsats, vilket min handledare påpekade för mig.  



 

Individen och medvetandet 

Varje individ har en unik förmåga, nämligen att vi kan ändra oss efter den situation vi möter. 

Vi är med andra ord inte förprogrammerade och tvungna att följa vissa förbestämda mönster 

även om vi i många fall kan förutse vad som kommer att ske, sker det inte automatiskt. Berg 

m.fl. tar upp exemplet med att när vi letar efter mat som vi kan äta, utvecklar vi samtidigt en 

förmåga av att kunna handla dvs. vi utför en handling som leder till att vi slipper gå och vara 

hungriga. Denna handling och insikt utvecklar vårt medvetande (Berg m.fl. 1977:26,31).   

 

Medvetandet formas i ett socialt samspel, människor emellan, men även av vad andra 

människor har för tankar om oss9 (Svensson 1992:67). Fenomenet �att vara medveten� är inte 

medfött utan det är något som utvecklas under hela livet, där den viktigaste byggstenen är 

attityder (Berg m.fl. 1977:116).  Med andra ord: människan är helt och hållet en social 

varelse.  

 

Stämplingsteorin 

Symbolisk interaktionism har en teori om avvikare och själva teorin kallas för 

stämplingsteorin. Ordet stämpling kommer av att samhället stämplar dem som avviker och en 

avvikare är en person som inte kan ha en normal identitet (Svensson 1992:75-77). Vad som är 

normalt bestämmer omgivningen eller samhället (Berg m.fl. 1977:129). Ett annat ord för 

avvikare är ordet �de�, �de� befinner sig inte på samma nivå som �vi� (Berg m.fl. 1977:130).  

Själva stämplingen gör att avvikarna avskärmas både fysiskt och socialt från det normala 

samhället (Berg m.fl. 1977:133-134). Det är inte heller ovanligt att avvikare söker sig till 

andra avvikare med samma avvikelse och har man en gång stämplats är tröskeln till acceptans 

hög (Berg m.fl. 1977:141-145). 

 

Den generaliserande andre  

När Svensson pratar om �den generaliserande andre� handlar det om att man ska kunna 

förutse handlingar och förhållningssätt hos andra så att man själv kan anpassa sig och det 

skapas ett slags rollspel (Svensson 1992:74). När Trost & Levin beskriver begreppet betyder 

det något helt annat. Hos dem handlar �den generaliserade andre� om samhället eller grupper 

som ger individerna ett eget jag. Samhället/gruppen vägleder individen och tilldelar personen 

                                                
9 Kan kopplas samman med spegeljaget 



 

åsikter, normer och förväntningar som passar ihop med gruppens/samhällets ideologier. På 

sikt leder detta till att individen ser sig själv såsom �den generaliserade andre� vill10. Alla 

medlemmar i �den generaliserade andre� beter sig och agerar likadant (Trost & Levin 

1996:51,54) 

 

Meningsfulla tecken och objekt 

Ett meningsfullt tecken är en symbol som alla förstår. Även handlingar kan vara ett 

meningsfullt tecken eftersom handlingen kan få betydelse i ett socialt sammanhang. (Trost & 

Levin 1996:110,124).  

 

I vardagsspråket är ett objekt lika med en sak som till exempel en bänk men inom symbolisk 

interaktionism handlar objekt främst om sociala objekt. De personer vi möter på stan är 

sociala objekt för oss och vi är sociala objekt för dem vi möter. Även en tro och tankar är 

sociala objekt (Trost & Levin 1996:103-105).   

 

Självhjälp 

Det var den symboliska interaktionismen och fenomenet Hull-House som lade grunden till 

begreppet självhjälp som idag används av såväl avhoppare som i socialt arbete. Hull-House 

hade två syften, det ena var att studera fattigdomen i samhället och det andra var att bekämpa 

den. Enligt grundarna av Hull-House var samhället sjukt, inte samhällsmedborgarna därför 

hjälpte Hull-House till med att hjälpa personer att hjälpa sig själva. Så kallad självhjälp (Trost 

& Levin 1996:149-169). 

 

                                                
10 Kan jämföras med spegeljaget 



 

Cullbergs kristeori 

Många avhoppare liknar sina avhopp vid en kris11 och enligt Cullberg har en kris fyra olika 

faser. Jag har valt att göra en illustration över dessa faser  

 

Figur 3 Krisens faser enligt Cullbergs kristeori 

 
Källa: Cullberg (2000:143-144;153-154) 

 

När det gäller chockfasen kan en person visa ett välordnat yttre medan det inombords råder 

kaos. Under reaktionsfasen reagerar personen på vad som hänt och börjar ställa en massa 

frågor till sig själv som �Varför just jag?� I bearbetningsfasen börjar personen bearbeta själva 

händelsen och personen kan börja se framåt igen. När det gäller nyorienteringsfasen förklarar 

Cullberg fasen med begreppet ärr. Händelsen har bildat ärr i personens inre och ärren kommer 

alltid att finnas där men det är samtidigt dags att gå vidare i livet (Cullberg 2000:143-

144;153-154). 

 

 
 

 

                                                
11 Kopplingen  mellan kris och avhopp redovisas i �resultatdelen� 

6 mån � 1år 

4-6 veckor 
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Varaktighet 
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Reaktionsfasen
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RESULTAT OCH ANALYS 
 

Resultatdelen har jag lagt upp på så vis att efter varje rubrik följer en analys där jag kopplar 

samman resultatet med symbolisk interaktionism.  

 

Resultat av intervjuerna  

 

Person A  

Person A fick jag, som jag skrev i inledningen av denna uppsats, kontakt med via en hemsida 

för länge sedan och när jag började skriva den här uppsatsen hörde jag av mig till honom och 

han ville gärna ställa upp på en intervju. Eftersom person A är aktiv när det gäller avhoppare 

och avhopparproblematiken handlade väldigt många frågor om vad avhoppare behöver för 

hjälp, hur hans sekt fungerade, hans projekt och varför han lägger ner så mycket tid på att 

hjälpa andra avhoppare.  

 

Person A gick ur sin sekt 1988 men han hade redan innan avhoppet skaffat sig ett kontaktnät 

utanför sekten och tagit kontakt med avhoppare vilket ledde till att han var väl förberedd på 

vad som skulle ske nära han väl gick ur. Han berättade under intervjun att avhoppare idag har 

lättare att få kontakt med andra avhoppare i och med Internets uppkomst och han tar upp 

Hjälpkällan som ett exempel på hemsidor för avhoppare.  

 

Idag lägger person A ner mycket tid på att hjälpa andra avhoppare och när jag frågade honom 

om han kunde säga på ett ungefär hur många timmar han lägger ner per vecka svarade han, 

efter en stunds funderingar, runt femton timmar och då är inte mejl och telefonsamtal 

inräknat. Som följdfråga undrade jag varför han ger det så mycket tid och svaret blev att han 

själv blir hjälpt genom att han hjälpa andra. Vad avhopparna behöver för hjälp när de hör av 

sig till person A varierar, alltifrån att behöva en vän till att personen behöver akut sjukvård. 

Som jag nämnt tidigare är person A inte bara involverad i projektet �Professionell 



 

rådgivning12� utan han har även kontakt med media, riksdagen, psykologer och Rädda Barnen 

för att ta några exempel.    

 

Jag hade även en del frågor kring sekten person A var medlem i. Jag undrade bland annat om 

vad som händer om avhopparen ångrar sig och vill komma tillbaka till sekten. Som svar fick 

jag att avhopparen hamnar längst ner i hierarkin och han/hon måste komma sist och gå först 

på mötena, syftet med detta är att personen inte ska märks av. Det kan ta upp till ett år innan 

personen blir accepterad i församlingen igen. En naturlig följdfråga blev om det är många som 

går tillbaka efter ett avhopp. Svaret chockerade mig, det är nästan hälften av de som hoppat av 

som vill komma tillbaka men ingen av de personer som tappat sin tro kommer tillbaka, enligt 

person  A.  

 

Person B 

När det gäller person B hade jag endast mejlkontakt med honom, med andra ord ingen riktig 

intervju men jag vill ändå ta upp svaren eftersom de är relevanta för min uppsats.  

 

När person B gick ur sin sekt uppkom många frågor och tankar som behövdes �ventileras�. 

Han började läsa böcker skrivna av avhoppare från samma sekt och han tog kontakt med 

andra avhoppare via Internet. Genom att prata med andra kunde han få ur sig den ilska han 

kände inom sig13. Efter det kunde han påbörja den långa vägen tillbaka och person B anser 

själv att han tog den smärtsamma vägen eftersom han förkastade allt som han tidigare trott på 

och började långsamt bygga upp en helt ny världsbild. Den mindre smärtsamma vägen skulle 

enligt person B vara att bli medlem i en annan sekt.  

 

I person B före detta sekt kunde man inte sluta vara medlem utan det enda man kunde göra 

var att se till att man blev utesluten. Man kunde även begära pengarna tillbaka som man 

skänkt till sekten men detta krävde kunskap och denna kunskap fick man inte som medlem. 

Sekten behåller även sina medlemmar trots att de sedan länge slutat var aktiva medlemmar 

och detta beror på att man vill få upp statistiken. Vissa av medlemmarna köpte även ett 

livstidsmedlemskap.  

 

                                                
12 Vad projektet innebör finns under rubriken �Resultat � Hur kan problemen för avhoppare lösas?� 
13 Ett exempel på så kallad självhjälp 



 

Person C 

Person C skiljer sig från de andra två intervjupersonerna på så vis att hon själv inte valde att 

bli medlem i sekten utan hon kom med för att hennes föräldrar var medlemmar.  

 

Person C började omedvetet förbereda sig för att ett eventuellt utträde ur sekten skulle 

komma. Hon började skaffa sig vänner utanför församlingen och hon sa själv i intervjun att 

hade hon inte förberett sig hade hon inte varit i livet idag. Själva utträdet varade i 3-4 år. Hon 

tycker själv att hennes avhopp har gått mycket bättre än hon föreställt sig även om det är 

jobbigt stundtals. 

 

På frågan varför hon gick ur svarade hon att det inte kändes rätt längre och hon har aldrig 

ångrat sitt beslut. Hennes egna ord �hellre inget liv alls än ett liv i lögn � jag går aldrig 

tillbaka� säger rätt mycket. Efter själva avhoppet kände hon att livet precis hade börjat. Hon 

började göra saker som hon tidigare inte fick göra, som att börja studera. Under sekttiden sågs 

studier som världsligt och oandligt.   

 

Person C fick aldrig någon hjälp utan hon fick hjälpa sig själv. Hon sökte information via 

Internet och fann sidor för avhoppare av avhoppare. Via hemsidorna fick hon litteraturtips, så 

hon började läsa självbiografier. Efter allt läsande började hon inse att hon inte var ensam 

utan det fanns fler som går/har gått igenom samma sak som hon. 

 

Person C var mycket frispråkig så vi kom in på en mängd sidospår och ett sidospår handlade 

om hennes syn på sekter. Hon uppfattade aldrig själv att hon växte upp in en sekt, utan hon 

var övertygad om att det var omvärlden som inte förstod vad det var som egentligen pågick. 

Med ett leende sa hon �jag har helt enkelt blivit en sådan som jag inte fick prata med när jag 

var liten�. Person C ångrar idag att hon lade ner så mycket tid på sekten, tid som idag är 

bortkastad. Det hon idag saknar är erfarenhet av livet, hon vet inte hur hon ska lösa problem. 

Små enkla problem som dyker upp i vardagen, problem som vi andra kan ta för givna och 

som vi har haft en hel livstid på oss att lösa. Hon tycker att livet är svårare nu eftersom hela 

hennes världsbild har förändrats och hon kallar sig själv för �en praoelev i livet�.  

 

Vi pratade lite om hur en bra medlem skulle vara och som svar fick jag att man skulle 

ignorera sig själv och aldrig ifrågasätta. Man skulle lägga en massa tid och pengar på 

församlingen och naturligtvis försöka övertyga andra om att bli medlemmar. Person C vet inte 



 

hur mycket tid hon egentligen lade ner på församlingen men de fick inte ha någon fritid och 

skulle man koppla av skulle man göra det med andra medlemmar.  

 

Resultat av litteraturstudien 

 

Resultat � Vad har avhoppare för problem 

När en person väl har bestämt sig för att hoppa av sin sekt kan känslor som fruktan, osäkerhet 

och tvivel dyka upp. Fruktan kommer av att personen känner att Gud inte bryr sig om 

henne/honom längre. Osäkerhet och tvivel uppkommer då avhopparen börjar fundera på om 

sekten ändå hade rätt. För många avhoppare är även tryggheten borta, för samtidigt som de 

blev avhoppare försvann vännerna och kanske även deras familj och orsaken till detta är att 

det i många sekter är förbjudet att umgås med avhoppare/uteslutna om man fortfarande är 

medlem. Enligt Hjälpkällan (www.hjalpkallan.org) känner en del avhoppare att de har förlorat 

sin själ och att det inte längre finns någon mening med livet.  

 

Förutom de problem jag redan tagit upp förekommer det en mängd psykiska problem såsom 

psykiska kriser, tvångsföreställningar, hallucinationer, depressioner men även stora 

skuldkänslor. Mardrömmar, uppmärksamhetsproblem, ångest, panikattacker, minnesproblem 

och social fobi är också vanligt förekommande i samband med avhopp ( Järvå 2004:21). 

 

En sådan enkel sak som att tänka själv och fatta egna beslut är väldigt svårt för en avhoppare 

och skapar många problem och tvivel (www.hjalpkallan.org). I många fall är även ekonomin 

förstörd eftersom många avhoppare har jobbat ideellt under sin sekttid och har betalt stora 

summor pengar till sekten (www.ros.org.se).  

 

Hjälpkällan (www.hjalpkallan.org) gör en liknelse mellan avhoppare och flyktingar. De 

menar att flyktingar har förlorat allt vilket innebär sin tro, religiösa tillhörighet och sitt sociala 

sammanhang. Järvå (Järvå 2004:21) gör en annan liknelse som handlar om att likna sekttiden 

med kärlek. Han menar att när man är kär lägger man hela sitt liv i någon annans händer och 

när kärleken sedan tar slut känner man sig grundlurad.  

 



 

Många avhoppare är ense om att de har gått eller går igenom en kris. Hjälpkällan gör på sin 

hemsida en koppling mellan Cullbergs faser i kristeorin och hur avhoppare mår. Denna 

koppling redovisar jag här nedan.  

 

Chockfasen 

En del avhoppare hamnar aldrig i denna fas eftersom chocken kan ha kommit mycket tidigare. 

Den kan ha uppkommit till exempel då avhopparen insåg att det inte kändes rätt att vara med i 

sekten längre eller att tron hade brister. I denna fas är det viktigt med närhet och trygghet och 

hos många avhoppare fattas just detta (www.hjalpkallan.org).  

 

Reaktionsfasen 

I denna fas uppkommer frågor som �Vad ska jag göra med mitt liv?�, �Vart ska jag ta 

vägen?� och �Vad hade hänt om jag gjort på ett annat sätt?� Alla dessa frågor skapar 

förvirrning och panik. Avhopparna kan i ena stunden känna sorg över som gått förlorat vilket 

kan leda till aggressivitet, hämndlystnad och hat medan de i andra stunder kan känna att livet 

är himmelskt och firar att de äntligen blivit fria (www.hjalpkallan.org).  

 

Bearbetningsfasen  

Enligt Hjälpkällan är det i denna fas som reaktionerna och känslorna börjar stabiliseras och 

planer om ett nytt liv börjar smått ta form för avhopparen (www.hjalpkallan.org). 
 

Nyorienteringsfasen  

En ny grund i livet växer fram och avhopparna börjar undersöka andra trosuppfattningar och 

filosofier för att hitta nya vägar. Många börjar studera eller får en hobby att ägna sig åt. Det är 

nu känslan av att kunna bestämma själv växer fram hos avhopparna och de kan uppleva det 

som tidigare var förbjudet (www.hjalpkallan.org). 

 

Analys av problemen  

Genast då jag läste om den symbolisk interaktionismens syn på avvikare kopplade jag 

omedvetet ihop det med avhoppare. En avvikare är enligt symbolisk interaktionism en person 

som avviker från samhällets normer och värderingar. Redan när avhopparna är med i sekten är 

personerna avvikare eftersom sekter tar avstånd från samhället. För att upprepa det Nylund 



 

skrev, så står samhället för det onda och det är där sjukdomar och döden finns (Nylund 

1998:73).  

 

Berg m.fl. jämför en avvikare med en brottslings handling och när jag läste det kom jag att 

tänka på, när en person utesluts ur en sekt har personen gjort något otillåtet enligt sekten och 

otillåtet enligt mig är en brottslig handling (Berg m.fl. 1977:133-134).  

 

När en avhoppare som ska börja om på nytt kopplar jag samman det med barnet som inte har 

något jag. Det som förut gällde gäller inte längre och därför måste avhopparen skapa sig ett 

nytt jag Avhopparen måste även skapa sig ett nytt �I� och �me�. Avhopparna måste helt 

enkelt fylla sitt �I� men nuet och med nya idéer som för avhopparna vidare i livet men även 

fylla �me� med nya förväntningar och normer som gäller för samhället utanför sekten. Det är 

just detta som skapar problem hos personer som växer upp i en sekt eftersom de kan inte 

normerna och vet inte vilka förväntningar som finns på dom.  

 

Att person C kallar sig för praoelev stämmer bra överrens med Bergs m.fl. exempel om att 

leta mat. Vi letar efter mat som vi kan stoppa i oss och på så sätt slipper vi gå hungriga (Berg 

m.fl. 1977:3) men avhopparna i detta fall har inte lärt sig var man ska leta efter mat och därför 

går de hungriga, för att tala bildlig. Berg m.fl. skriver även att de normer som gäller i ett 

samhälle har utformas i generationer eller av människor som agerat i tidigare situationer (Berg 

m.fl. 1997:104). Har man då som person C vuxit upp i en sekt finns detta inte inprogrammerat 

inom henne och ingen i sekten har varit intresserad av att lära henne om hur samhället utanför 

fungerar eftersom det har varit en förbjuden värld. En person lik person C kan inte heller tyda 

de meningsfulla tecknen eftersom personen aldrig har sett dessa tecken, vilket in sin tur 

skapar förvirrning och kan väcka tankar till liv hos oss andra om att personen avviker. Person 

C får idag lära sig genom att studera hur andra människor gör.  Jag vet till exempel att person 

C är väldigt vänlig och önskar alla som hon träffar en trevlig dag och självklart blir folk glada 

men mest förvånade. Det tillhör ju inte vanligheterna att en kund önskar kassörskan i kassan 

på stormarknaden en trevlig dag mitt i fredags köerna.  

 

Delar av symboliska interaktionismens spegeljag kopplar jag samman hierarkin i en sekt och 

detta antagande bygger jag på vad Berg m.fl. skrev, om omgivningen ser dig som underlägsen 

kommer även mitt jag att uppfatta mig som underlägsen (Berg m.fl. 1977:60). I en sekt blir 

man underlägsen sina ledare eftersom ledaren har kontakt med Gud. Spegeljaget kan även 



 

kopplas samman med avvikare. Ser omgivningen avhopparen som en avvikare kan det leda 

till att avhopparen tillslut ser sig själv som en avvikare vilket inte är bra men kanske 

förstårligt. Att inte ha någon som förstår dig är både psykiskt och fysiskt påfrestande.  

 

Att en avhoppare tappar sin identitet pratar bland annat Hjälpkällan om men enligt symbolisk 

interaktionism har vi fyra identiteter. Två identitetstyper kan vi aldrig tappa eftersom alla har 

ett namn och ett kön. Vad det gäller de andra två typerna byter de bara plats. Om man kollar 

på titelidentiteten får en person innan avhoppet titeln �medlem i en viss sekt � efter avhoppet 

byter titeln namn till �avhoppare� och på detta sätt kan man aldrig förlora sin identitet bara 

omvandla den enligt den symboliska interaktionismen.  

 

�Den generaliserade andre� har enligt symbolisk interaktionism två förklaringar. Där det ena 

handlar om att man ska kunna förutse handlingar och förhållningssätt hos andra så att man 

själv kan anpassa sig och det skapas ett rollspel (Svensson 1991:74). Avhopparna som har 

växt upp i en sekt har svårt att lära sig detta rollspel eftersom de inte kan förutse handlingarna 

och därmed kan de själva inte anpassa sig och ett avvikande beteende uppstår. När det gäller 

den andra förklaringen på �den generaliserande andre� så handlar den om samhällen eller 

grupper som ger individen ett eget jag (Trost & Levin 1996:51,54). Av detta drar jag koppling 

till begreppet integrering. Integrering in i såväl sekten som samhället. I sekten måste 

medlemmarna integreras så deras beteende passar in med sektens ideologier. På sikt leder 

detta till att alla medlemmarna i sekten beter sig likadant för att inte hotas av uteslutning eller 

bli avvikare. Sekten ger medlemmarna ett eget jag. Likadant gäller i samhället. 

Samhällsmedborgarna måste integreras så att vi inte avviker, avvikande beteende här kan leda 

till kriminalitet, arbetslöshet, missbruk, utanförskap och så vidare. Samhällsmedborgarna får 

lära sig samhällets normer, åsikter och förväntningar sedan barnsben. Normerna, åsikterna 

och förväntningarna grundar sig på vad våra lagar säger, både de oskrivna och skriva.  

Lagarna bygger på samhällets ideologier. Om man ska hårdra det hela får 

samhällsmedborgarna inte bete sig hur som helst vilket leder till att de allra flesta 

samhällsmedborgarna beter sig likadant. Vid överträdelse av våra lagar hotas vi av en storts 

uteslutning i form av fängelse och straff.  Samhället ger oss helt enkelt ett jag.  



 

Resultat - Hur kan problemen för avhoppare lösas?  

Under detta avsnitt har jag tänkt redovisa vad jag kommit fram till när det gäller hjälp till 

avhoppare och vilken hjälp det finns att få. Jag har försökt att få in alla vinklar, från samhället 

till den ideella hjälpen. En del avhoppare hjälper sig själva, därför har jag med ett 

självhjälpsavsnitt. Hjälpen varierar också beroende på vart man bor i landet och vad man som 

avhoppare behöver hjälp med och det är uppskattningsvis mellan 50-100 personer varje år 

som söker hjälp efter att de hoppat av en sekt (SOU 1998:113,135-136). 

 

Behovet av hjälp är stort men kunskapen finns inte, man vet inte hur man ska hjälpa dessa 

avhoppare. Nylund anser att man måste börja arbeta över vårdgränserna och vårdgivarna 

måste skaffa sig kunskap om hur det är att leva i en sekt. Förstår inte vårdgivaren kan hela 

läkningsprocessen sluta i katastrof (Nylund 1998:106-107).   

 

Avprogrammering 

Enligt FRI har massmedia gjort upp en skräckbild kring begreppet avprogrammering. FRI 

menar att avprogrammering handlar om samtal och inte om omprogrammering av människor. 

Samtalen sker mellan en före detta medlem och en medlem. Samtalen kan pågå i upp till två 

timmar åt gången under ett helt år. Syftet med samtalen ska vara att personen ska börja tänka 

självständigt. FRI har en siffra som säger att av 500 avhoppare har ca 200 blivit 

avprogrammerade, tvång har endast förekommit i fyra fall i Sverige. FRI menar att 

avprogrammering förkortar rehabiliteringstiden väsentligt.(home.swipnet.se/FRI/). 

 

Järvå har en annan bild och säger att avprogrammering handlar om att en person blir 

kidnappad på gatan och förd till en helt isolerad plats där personen övervakas dygnet runt. 

Personen bombarderas med fakta och argument och syftet ska vara att personen ska inse att 

sekten inte är bra. I Sverige har man fått villkorlig dom och skadestånd vid ett misslyckat fall 

av avprogrammering (Järvå 2004:19). Socialstyrelsen går också i Järvås linje och menar att 

avprogrammering strider mot religionsfriheten (SOU 1998:113:49).  

 

Rehabilitering  

Det finns inget ställe i Sverige där man kan få rehabilitering som avhoppare. En del 

avhoppare väljer därför att åka till �Wellspring Retreat and Resource Center� i USA där 

behandlingen pågår i 2-3 veckor, men enligt ROS (www.ros.org.se) är det väldigt dyrt att åka 



 

dit. Tyskarna håller dock på att bygga ett rehabiliteringscenter, det enda i sitt slag i Europa 

(http://home.swipnet.se/FRI/). 

 

Professionell rådgivning  

Hjälpkällan håller just nu på att starta upp ett projekt som handlar om att avhoppare ska få 

personlig hjälp. Orsaken till att man startar projektet är att många avhoppare känner att de inte 

blir tagna på allvar inom sjukvården och socialtjänsten (www.hjalpkallan.org). Hjälpkällan 

har samlat ihop en liten skara personer som själv har varit med i en sekt men som numera 

jobbar som socialarbetare, terapeut, kurator eller psykolog. Syftet är att avhoppare ska komma 

i kontakt med yrkesprofessionella människor som förstår vad det innebär att lämna en sekt.  

Projektet ska leda till att avhopparen får hjälp med att bygga upp en ny bekantskapskrets men 

även att de ska få hjälp där de bor (www.hjalpkallan.org). Person A påpekade i intervjun att 

det är en ideell verksamhet och att det sedan starten har hört av sig mellan 40-50 personer och 

då har projektet bara hållit på i några månader.  

 

Samhället  

Samhället har viss hjälp att erbjuda avhoppare, något som jag själv inte tänkt på förrän jag läst 

om det på Hjälpkällans hemsida. Här kommer en lista som är sammanställd av Hjälpkällan 

(www.hjalpkallan.org)�  

! 112 vid akut hjälp. 112 kan även koppla vidare till andra enheter.  

! Nationella hjälplinjen 

! Jourhavande medmänniska 

! Röda Korsets Jourhavande människa  

! BRIS 

! Jourhavande kompis 

! Jourhavande präst  

 

Självhjälp  

Några av dem jag har pratat med har hjälpt sig själva. FRI skriver om en person som var 

tvungen att hjälpa sig själv eftersom de sociala myndigheterna inte förstod vad hon varit med 

om, inte heller psykologer kunde göra något (FRI 1995:25). En annan person hjälpte sig själv 

genom att prata med andra avhoppare (FRI 1995:63), en tredje person hjälpte sig själv genom 

att hjälpa andra avhoppare (FRI 1995:108). Så var även fallet för person A, han hjälper andra 

och på så sätt blir han själv hjälpt. Person C däremot fick hjälp via Internet där hon läste 



 

artiklar som fick henne att inse att hon inte var ensam och att sekten inte hade rätt längre. 

Person B fick inte heller någon hjälp utan pratade med andra avhoppare via Internet och på 

detta sätt fick han ut den ilska han hade inom sig. Han började även läsa mycket böcker av 

andra avhoppare från samma sekt. Efter ett tag släppte hans första chock och han kunde då 

börja den långa vägen tillbaka.  

 

En typ av självhjälp kan även vara det ROS kallar för självhjälpsgrupper och dessa grupper 

träffas en gång i veckan och syftet är att man i gruppen ska prata, stötta och hjälpa varandra 

(www.ros.org.se).  

 

Psykologhjälp/ terapeuthjälp  

Enligt en artikel i Aftonbladet den 1 december 2005, skriven av Caroline Olsson, söker allt 

fler sektoffer psykvård. Enligt Olsson är det närmare 100 avhoppare som söker akut psykhjälp 

varje år och experterna kallar sekterna för ett socialt problem. Artikeln tar upp att det är unga 

personer som rekryteras till sekterna och en av orsakerna till detta är ungdomsarbetslösheten 

(Olsson 2005). Olsson skriver även att avhoppare drabbas av akuta psykoser och depressioner 

som vården idag inte klarar av för det behövs speciella psykologer med specialkompetens på 

just avhoppsproblematiken (Olsson 2005).  

 

Järvå är utbildad psykolog och är insatt i sekter. Han menar att psykologer/terapeuter måste 

förstå de bakomliggande orsakerna och fokusera hjälpen kring dessa. Det är viktigt att 

avhopparen får prata om sin tid i sekten och det är bra om en psykolog/terapeut är påläst om 

de manipulativa metoder som sker i sekterna. Är psykologen/terapeuten påläst kan frågor som 

kännas kränkande undvikas . Jag frågade Järvå i ett mejl om det ingick något om sekter i 

psykologprogrammet och svaret på det blev ett klart nej.  

 

Analys av hjälpen  

Berg m.fl. skriver att avvikarna söker sig till avvikare och att det ska vara negativt, för har 

man väl stämplats så är tröskeln acceptans hög (Berg m.fl. 1977:141). Om man ska koppla det 

till avhoppare, ska man alltså inte söka sig till likasinnade men den här uppsatsen visar att det 

är åt det motsatta hållet. För i den här uppsatsen har jag kommit fram till att det är bara 

avhopparna som förstår avhopparna. Vi andra saknar kunskapen att hjälpa dessa människor, 

vi kan inte förstå vad de har varit med om i sekten. Det hela handlar om empati eller 



 

sympatisk introspektion som den symboliska interaktionismen kallar det för.  Även en 

psykolog eller terapeut måste kunna sätta sig in i hur en annan person känner för annars kan 

det sluta i katastrof. Om detta pratar bland annat Järvå om. Hela projektet �Professionell 

rådgivning� handlar om sympatisk introspektion.    

 

Om man ska koppla samman fenomenet Hull-House med hjälp skulle man säga att det är 

samhället som ska förändras och inte avhopparna. Hull-House skulle även ge avhopparna 

rådet att hjälpa sig själva.  

 

 

 

 



 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Här kommer jag att redovisa vad jag har kommit fram till och jag har valt att använda mig av 

rubrikerna �sekter, �avhopp och hjälp� och �symbolisk interaktionism�  

 

Sekt 

Jag har kommit fram till att sekter styrs på samma sätt som ett företag men skillnaderna ligger 

i att kvinnor får lov att förflytta sig uppåt i hierarkin och ingen sitter säker på sin plats i ett 

företag gentemot sekter där kvinnorna inte kan komma högre än bottenskiktet och där ledarna 

sitter ohotade. Sen kan man ju diskutera om man kan ifrågasätta cheferna på ett företag. Jag 

har i alla fall inte varit med om att man på en arbetsplats kan säga vad man tänker och tycker 

om chefen till chefen utan att vara rädd för att bli sparkad eller �utesluten� om man så vill.  

 

Begreppet sekt är väldigt diffust och jag gillar själv inte ordet eftersom att leva i en sekt är ett 

levnadssätt och vi har ingen rätt att lägga oss i hur andra personer lever sina liv, det vi kan 

göra är att stötta dem som inte längre vill leva detta liv. Vi hjälper kriminella som inte vill 

leva ett kriminellt liv längre, varför ska då samhället inte ställa upp när det gäller avhoppare 

som inte längre vill leva ett sektliv? För mig är det ingen skillnad. Både grupperna behöver 

hjälp med att integreras in i samhället och få bort stämpeln som avvikare.  

 

Vad det gäller begreppet sekt så är människor väldigt lata och snabba med att döma. Jag har 

mött avhoppare som inte vill berätta att det är just avhoppare eftersom de vet att omgivningen 

har en bild av hur dessa personer skall vara. Jag själv var under en längre tid påverkad av 

medias bild av sekter och avhoppare, jag orkade helt enkelt inte vara källkritisk utan trodde 

blint på medias rapportering.  

 

 



 

Avhoppare och hjälp 

Det jag hört och läst under uppsatsen gång kom inte som någon överraskning för mig. De 

flesta avhoppare mår väldigt dåligt och jag har kommit fram till att de behöver specialhjälp 

för att kunna gå vidare i livet. Jag har även kommit fram till att vi utanför aldrig kan förstå hur 

det är att leva i en sekt. När personerna går med i sekten är de övertygande om att sekten vet 

sanningen om livets mysterium. Sen att få det krossat� Nej, det kan vi aldrig förstå. En 

annan slutsats är att de personer som vuxit upp i en sekt är de som har det svårast att anpassa 

sig till livet utanför, för de har ingen aning om hur omvärlden fungerar. Avhoppare som 

självmant har gått med som vuxna har ändå ett hum om hur världen ser ut och vad det är i 

världen som gör att de vill gå med i en sekt.  

 

När det gäller hjälpen till avhopparna har jag kommit fram till att det är samhället som ska 

hjälpa till mer. Det behövs ett KULT. Till en början klagade jag på avhopparföreningar och 

att de ska synas mer, men man kan inte klaga på ideella föreningar. De gör ju sitt bästa utifrån 

sina förutsättningar. Det är samhället som behöver ta sitt ansvar och göra något fram tills dess 

är det bästa projektet �Professionell rådgivning�. Jag har funderat på varför jag känner så 

starkt för detta projekt men sen slog det mig, kopplar man samman projektet med symbolisk 

interaktionism och empati får man svaret. Finns det några som kan empatisera bättre med 

avhoppare än avhoppare själva?  

 

Jag håller med om synen som Hull-House har, att det är samhället som ska förändras inte den 

enskilda människan. När det gäller hjälpen säger alla experter på området att avhoppare 

behöver specialhjälp men ändå hävdar regeringen att så är inte fallet. Vem vet bäst några 

regeringsledamöter eller experterna på området? Om inte samhället ska ta sitt ansvar för att 

medborgarna ska må bra, vem har då ansvaret? Att först göra en utredning (då syftar jag på I 

God Tro) och sedan ignorerar resultatet av utredningen är för mig oförståeligt. Vad är det för 

vits med att göra en utredning om man redan har bestämt sig för vad slutresultatet ska bli? 

Bortkastade pengar i mina ögon. För utredningen visade på att det var specialhjälp som 

behövdes, experterna säger att specialhjälp behövs och avhopparna själva säger att ingen 

förstår de. Jag kan inte förstå hur man kan ignorera detta.   

 

 



 

Symbolisk interaktionism  

När min handledare introducerade mig för symbolik interaktionism fastnade jag direkt. Det 

handledaren berättade kunde jag med en gång koppla samman med det jag redan visste om 

avhoppare. En av de första slutsatserna jag kom fram till var att avhoppare även är vad 

symbolisk interaktionism kallar för avvikare eller �de�. Avhopparna är avvikare redan då de 

är med i sekten eftersom sekter tar avstånd från samhällets värderingar. När avhopparna 

senare går ur sekten avviker de från sektens värderingar men de är även avvikare i samhällets 

ögon för att de har varit med i en sekt. Attityderna i samhället påverkar självklart avhopparna 

och gör det svårare för avhopparen att integreras in i samhället.    

 

Att det är samhället som sätter stämplar på vad som är normalt och inte, är inget som är unikt 

just för symbolisk interaktionism. Det är så samhället fungerar men det är också samhällets 

skyldighet att hjälp personer att �komma över� på rätt sida. 

 

Hur man ska gå vidare  

Om jag skulle ha gjort om den här uppsatsen skulle jag lagt upp den på ett annat sätt. Det 

behövdes flera intervjuer men för att kunna ha många intervjuer behövs mycket tid och tid 

fanns det inte tillräckligt av i detta fall. Jag hade även problem med att avhopparna tillslut inte 

ville bli intervjuade, ett extra antal intervjupersoner är att rekommendera när man skriver en 

sådan här uppsats.  

 

Jag har enbart valt att enbart studera Sverige, så ett sätt att gå vidare är att se på världen i stort 

som att studera hur det går med rehabiliteringscentrat i Tyskland för att ta ett exempel. Jag 

upptäckte medan jag skrev den här uppsatsen att det görs mycket mer utomlands än vad det 

görs i Sverige för avhopparna.  Ett annat sätt att gå vidare är att studera några specifika sekter 

och se om avhopparna har liknande problem eller om någon sekt skiljer sig från mängden.  
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BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR 
 

Frågor till person A  

1. Vad händer om en avhoppare vill komma tillbaka? 

2. Är det många som går tillbaka?  

3. Har du någon siffra på hur många som hoppar av?  

4. Hur fick du hjälp när du gick ur?  

5. Dem du träffar vad behöver dem för hjälp 

6. Berätta om projektet � Professionell rådgivning�?  

7. Hur många projekt är med i?  

8. Hur mycket tid lägger du på Hjälpkällan och alla andra projekt?  

9. Varför lägger du ner så mycket tid?  

 

Frågor till person B 

1. Hur gick man hur din sekt?  

2. När du gick ur vad behövde du för hjälp för att gå vidare?  

3. Hur fick du hjälp att gå vidare?  

 

Frågor till person C  

1. Hur kom du kontakt med sekten?   

2. Hur skulle du beskriva din tid i sekten?    

3. Hur skulle ett bra medlem vara?    

1. Hur mycket tid la du ner som aktiv medlem per vecka    

2. Berätta lite om organisationen� Hur hierarkin ser ut, vem det är som styr?    

3. Berätta om vad ni gör på ett möte?    

4. Fick ni någonsin ifrågasätta det som sades på möten, det som stod i skrifterna etc.    

5. Hur går man ur och vad händer när man valt att gå ur?     

6. När bestämde du dig för att gå ur?     

7. Varför gick du ur?    

8. Funderade du på det länge innan du tog beslutet?     



 

9. Har du någonsin ångrat ditt beslut?     

10. Hur har tiden varit nu när du har gått ur?    

11. Visste du att det skulle bli som det blev innan du tog ditt beslut eller kom allt som en 

överraskning?         

12. Har du fått någon hjälp efter ditt avhopp?    

13. Har du kontakt med några från sekten nu efter avhoppet    . 

14. Ångrar du något med din tid i sekten?    

15. Saknar du något från tiden inom sekten? Typ gemenskapen etc.    

16. Såg du sekten som en sekt? Gör du det nu?    

17. Skulle du råda någon att gå med i sekten nu när du fått distans till allt?    

 

 

Frågor till Järvå 

1. Är KULT ett bra sätt att hjälpa avhoppare?  

2. Ingår det i psykologutbildningen någon utbildning om sekter?  

3. Jag läste någonstans att vet inte hjälpgivaren hur det är att leva i sekt så kan hela 

hjälpningsprocessen sluta i tragedi. Stämmer det?  

4. Hur hjälper man avhoppare som psykolog?  

 

 

 



 

 BILAGA 2 UTRÄDESBREV 
 

Brevet är en mall och är hämtad från www.hjalpkallan.org. Jag har dock valt att ta bort 

sektnamnet i brevet och ersatt det med XXXX 

 

 

(Datum) 
 Till: XXXXX  
  
Meddelande om utträde ur församlingen av XXXX och upphävande av medlemskap. 
  
  
Jag heter N N och tillhör (Församlingens namn).  
   
Jag har varit overksam i (Antal) år och önskar inte längre vara med i organisationen XXXXX.  
   
Jag vill undvika all personlig kontakt så långt det är möjligt, jag undanber mig hembesök, 
men ni kan ringa om ni har några frågor.  
   
Detta är mitt beslut och jag vet vad detta kommer att innebära för mig, och jag vet även att 
jag har möjlighet att kontakta Er ifall jag skulle vilja komma tillbaka till församlingen.  
   
Var vänliga bekräfta att ni mottagit detta brev. 

Mvh  
(Namnunderskrift)  
  
N N  
(Gatuadress)  
123 45  (STAD)  
(Tel. 000-123 456)    
  
Bevittnas:                                                   Bevittnas: 
(Namn)                                                       (Namn)  
 

 


