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Abstract 

The purpose of this study is to explore the differences in defectors former religious 

lives. The literature is rich in references to people from secular societies being 

fascinated by religions that are individualistic in nature and hence allow people freedom 

of choice in regards to their beliefs. However, we rarely hear about people who have left 

this new age belief environment or other religious environments. The study specifically 

focuses on the defectors, who have left a religious organization or have chosen to leave 

their religious belief. This study seeks to discover why defectors first came to believe 

and what got them to leave the religious arena. What happened to their faith, and what 

caused them to leave their former religion? This is what this study is attempting to shed 

more light on. The findings indicate that close group-relationships can be vital to one's 

person and create both positive and negative experiences. The social connections with 

other people is vital to not create a feeling of alienation and emptiness, leading to loss of 

meaning in life. Peter L Berger and other sociologists have stressed that religion is 

meaningful to people, that every society has religion, and that people need religious 

consolation to face difficult existential questions.  
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1. Inledning  

Studien handlar om religiösa avhoppare och deras religiösa berättelser. Vad som fick 

aktörerna att bli religiösa och vad som senare fick dem att lämna det religiösa 

engagemanget är faktorer som studien behandlar. Frågeställningar som hur det religiösa 

engagemanget som aktiv upplevdes och känns nu i efterhand studeras, såsom varför 

personen beslöt sig för att lämna sin forna religiositet. Studien inriktar sig på avhopparnas 

religiösa historia samt avhopparnas attityder angående sina egna upplevelser. Studien 

innehåller tidigare forskning från religionssociologer som Liselotte Frisk, Inger Furuseth, 

Pål Repstad och Stuart A. Wright  som alla studerat avhoppare. Studien innehåller också 

olika teorier som fokuserar på avhopparnas olika engagemangsgrader, processer och 

påverkningsfaktorer till både inträde och avhopp.  

 

I gymnasieskolan utbildas elever till ökade kunskaper och förståelser kring exempelvis 

religiösa livsåskådningar och uttryck. De olika världsreligionerna samt den nyandliga 

miljön är religiösa områden som gymnasieutbildningen behandlar. Jag anser dock att det 

saknas utbildning kring religiösa avhoppare, som denna studie handlar om. Ett av 

religionskunskapens syfte är att få elever att finna större kunskap och förståelse kring 

olika religiösa levnadsförhållanden och livsåskådningar (Lgy11: 137). Därför anser jag 

att det är viktigt att utbilda elever till större förståelser kring varför människor kan bli 

religiösa, hur livet som religiös kan yttra sig – eller upplevas, samt hur det religiösa livet 

kan tolkas efter ett religiöst avhopp. Avhopparnas erfarenheter kan kanske berätta en 

annan historia med ett annat perspektiv än de perspektiv som beskrivs i elevernas 

kurslitteratur, vilket kanske kan bidra till en ökning av elevernas tolknings- och 

analyskunskaper över olika religiösa innehåll och livsåskådningar – vilket är ett annat 

kunskapskrav från Skolverket. De föregående kunskapskraven samt kunskapskravet om 

”Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.” 

(Lgy11: 137) kan kanske lättare uppnås om elever får kännedom om avhopparnas 

erfarenheter eftersom elever då får se exempel på hur en religiös identitet kan uppkomma, 

förändras och försvinna. Dessutom får eleverna genom avhopparnas erfarenheter större 

insikt i hur religiösa relationer till individer, grupper och samhällen kan upplevas och se 

ut, vilket är ett annat kunskapskrav (Lgy11: 138). Jag anser med ovanstående resonemang 

att min studie kan vara värdefull och kopplas till gymnasieskolans läroplan och 



  
 

2 

avhopparnas olika berättelser kan kanske bidra till eller förbättra elevernas kunskap och 

förståelse kring olika religiösa perspektiv. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte har varit att studera avhopparnas religiösa historia och försöka ta reda på vilka 

olika faktorer som kan ha påverkat avhopparnas beslut kring anslutning och avhopp på 

den religiösa arenan. Vad lockade aktörerna att få ett religiöst eller religiösa engagemang? 

Några av studiens avhoppare verkar endast ha praktiserat en religiositet, nämligen den 

inom New age - sfären, utifrån informanternas berättelser.  Andra avhoppare har haft en 

nyandlig religiositet som de sedan lämnat för att bli medlem i en intensiv och sektliknande 

rörelse, som de senare lämnat. Två andra av studiens informanter är fortfarande religiösa 

och har medlemsskap i någon religiös rörelse. Dock har alla studiens avhoppare en sak 

gemensamt, nämligen att de lämnat minst ett religiöst engagemang och att de alla lämnat 

den nyandliga arenan. Mitt syfte har varit att kasta ljus över avhopparnas liv före, under 

och efter avhoppen för att skapa så rättvisa beskrivningar som möjligt kring avhopparnas 

erfarenheter. Studien är en religionsvetenskaplig uppsats som sträcker sig till alla 

intresserade inom området. Jag hoppas att min pilotundersökning ger en ökad förståelse 

för avhopparnas forna religiösa liv, hur de kan må idag efter sina avhopp och öka insikten 

om vilka faktorer som kan ha påverkat eller minskat avhopparnas religiösa engagemang.  

 

Studiens frågeställningar: 

 

1. Varför blev intervjupersonerna först religiösa?  

2. Vilka faktorer kan ha påverkat avhoppet? 

 

1.2 Begrepp och Bakgrund 

1.2.1 Nyandlighet 

Religionshistorikena Liselotte Frisk och Peter Åkerbäck använder inte New Age - 

begreppet då det är ett negativt laddat ord för utövarna. Därför använder jag istället 

uttrycken nya religiösa rörelser (som den engelska forskningen ofta benämner – new 

religious movements) och nyandlighet. Dessa begrepp är inte lika negativt kopplade 

som New age- begreppet men kan vara missvisande då de ofta kopplas till nya 

religiositeter/traditioner, vilket inte stämmer enligt Frisk och Åkerbäck (2013:106).  
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Andra uttryck som har använts är Frisks och Åkerbäcks begrepp populärreligiositet och 

smörgåsbords-religiositet där utövaren får plocka och välja fritt bland det som erbjuds 

(Frisk & Åkerbäck 2013: 103-104, 106). Som exemplifiering på en smörgåsbords-

religiositet var en informant aktiv i både tarotkort, seanser (tala med andar), aura och 

praktiserade healing i form av handpåläggning (reiki-healing) inom nyandligheten 

(Informant 5).  

 

1.2.2 Sekternas olika uttryck 

Sekter skiljer sig ofta från sin omgivning och erbjuder något annat som inte anses vara 

lika vanligt som de etablerade religionernas innehåll eller praxis enligt 

religionshistorikerna Olav Hammer och Jesper Sørensen (2010:162). Sekterna har oftast 

vidareutvecklats från någon större religion (moderorganisation) exempelvis kristendom, 

men ändrar ofta skepnad till en mer intensiv och känslosam religiositet. Intensiteten yttrar 

sig oftast i en större engagemangsnivå där medlemmarna oftast har ett heltids- eller 

deltidsengagemang. Ett heltids-engagemang kan innebära att utövaren investerat alla sina 

resurser till rörelsen såsom att bo och jobba inom rörelsen. Ett deltids-engagemang är 

mindre intensiv där utövaren kan bo och arbeta utanför rörelsen men exempelvis ber några 

gånger i veckan med de andra medlemmarna. Sekternas känslosamma uttryck kommer 

till sin rätt genom mer kroppsliga och uttalade ritualer såsom tungmål och exorcism enligt 

Hammer och Sørensen (2010: 163–164).  

 

Den amerikanske psykologiforskaren Arthur J Deikman och religionsprofessorn Antoon 

Geels kännetecknade sekternas olika karaktärsdrag med fyra olika faktorer. De 

kursiverade tilläggningarna kommer från Geels (2012) som vidareutvecklade faktorerna.  

 

1. Medlemmarna är av samma livsåskådning och använder likadan symbolism 

som kläder och språkliga uttryck. 

2. Är beroende av någon ledare plus gruppens samtycke.  

3. Nedvärderar dem som inte är medlemmar i rörelsen och känner sig hotade 

av icke-medlemmar  

4.  Undviker att avvika från gruppens normer och försöker legitimera rörelsen 

på olika sätt (Geels & Wikström 2012: 404). 

 

2. Metod och Material  
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Att undersöka avhopparnas olika erfarenheter visade sig vara mer komplext än väntat. 

Detta kapitel innehåller studiens problematik och olika tillvägagångssätt samt vilka 

frågeställningar som studien försökt besvara.  

 

2.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Studien innehåller en kvalitativ undersökning med en semistrukturerad intervjuguide. Att 

arbeta semi-strukturerat innebär att jag i förhand arbetat fram både teman samt 

intervjufrågor. Det förbestämda intervjumaterialet hjälpte mig att skapa en god grund men 

har under tiden modifierats allt eftersom studiens ändrande struktur. De viktigaste teman 

i undersökningen har handlat om avhopparnas liv innan det religiösa engagemanget, 

anslutningen, hur livet som aktiv upplevdes, samt hur avhoppet kändes. Då studien 

handlar om avhopparnas olika attityder, känslor, erfarenheter och tolkningar krävdes det 

ett kvalitativt arbetssätt för möjligheten att få svar på mina frågor och därmed uppnå 

undersökningens syfte (Denscombe 2016: 162, 265). Hade jag istället valt enkätfrågor 

hade inte svaren blivit lika djupa eller tydliga. Från början skulle studiens urvalsram 

endast inkludera avhoppare från nyandliga rörelser men då för få informanter hittades var 

jag tvungen att expandera urvalet och inkludera avhoppare, oberoende tidigare religiöst 

fält. Min urvalsdefinition är därmed avhoppare som lämnat en religiös 

livsåskådning/rörelse och därmed ett religiöst engagemang.  

 

En problematik kring intervjuer är  intervjueffekten. Forskning visar att informanter kan 

svara olika beroende på hur de reagerar på intervjuarens identitet såsom kön, etnicitet, 

ålder osv. Detta hade resulterat till att informanterna inte svarat tillräckligt på mina 

frågor, för ju känsligare frågor – desto större chans att intervjuaeffekten påverkar 

empirin. I ett känsligt ämne kan informanterna även hamna i försvarsläge och endast ge 

de svar informanten tror att jag söker (förväntningseffekt). Eller så hade de kunnat svara 

på det vis de trodde att jag tyckte de borde ha svarat (åsiktseffekt) (Denscombe 2016: 

270–279). Jag närmade mig dock informanterna med stor försiktighet och med respekt 

för att deras ämne kunde vara både känsligt och jobbigt att prata om. Enligt Kvale och 

Brinkmann ska en kvalitativ intervju inte vara färgad av forskarens subjektiva åsikter 

(2009:72). Därför är medvetandet kring forskar-jaget viktigt att känna till för att kunna 

granska sina egna påverkningsmöjligheter med kritiska ögon.  
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Studien består av sex intervjuer som i genomsnitt innehåller en timmes 

inspelningsmaterial per respondent. Intervjumaterialet uppnår därför nästan 6h, vilket 

jag anser ger en viss teoretisk mättnad om begreppet kopplas till pilotundersökningar 

(Denscombe 2016: 270–279, 32-33). Uppsatsens tillvägagångssätt utgår från en 

grundad teori, som är ett induktivt arbetssätt (metodsyn), vilket innebär att jag inte i 

förhand utgått från några teorier/hypoteser som jag skall försöka bevisa, falsifiera eller 

förändra genom min empiri (Denscombe 2016: 157–160).  

 

2.2 Religionsfenomenologisk ansats 

Studien är en religionsvetenskaplig studie som innehåller både fenomenologiska och 

hermeneutiska tillvägagångssätt (fenomenologisk-hermeneutisk). Arbetsmetoden har en 

hermeneutisk infallsvinkel där jag tolkar avhopparnas religiösa historia med hjälp av 

den hermeneutiska cirkeln då jag exempelvis för en kritisk dialog med mitt forskar-jag.  

Hermeneutiken dvs. tolkningsläran är ett tillvägagångssätt där avhopparnas olika 

erfarenheter tolkats utefter tidigare forskning och teorier för att möjliggöra 

helhetsbeskrivningar (Allwood & Erikson 2010: 91, 94). Den fenomenologiska 

arbetsmetoden fungerar bäst i små pilotstudier som min egen, där kvalitativa intervjuer 

om utövarnas erfarenheter söks (Denscombe 2016: 143–144). Jag arbetar 

fenomenologiskt med min kvalitativa semistrukturerade intervjuguide där avhopparnas 

subjektiva erfarenheter studeras och samlas in.  

 

2.3 De forskningsetiska principerna 

I studien tillgodoses de fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är 

viktigt att respondenterna känner till vad undersökningen handlar om och att de 

samtycker både till sitt deltagande och till det inspelande materialet. 

Konfidentialitetskravet innebär att skydda sina respondenters anonymitet, 

nyttjandekravet handlar om att avhopparna blivit informerade att forskningen endast 

kommer användas i vetenskapligt syfte och att den publiceras (Vetenskapsrådet: 7–14), 

(Denscombe 2016: 263).  

   

2.4 Undersökningens validitet och reliabilitet 
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Det är viktigt att beakta undersökningens validitet och reliabilitet för att få någon 

kännedom om undersökningens trovärdighet. Validiteten påverkas positivt eller negativt 

beroende på mitt forskningskunnande samt medvetande kring mitt forskar-jag. Mitt 

forskningskunnande innehåller hur undersökningen gått till, om jag valt rätt metoder, 

tidigare fakta samt applicerbara teorier kring min empiri. Har jag valt rätt intervjumetod 

och kan frågeställningarna utifrån min empiri besvaras? Om jag slumpmässigt valt sex 

nya avhoppare, hade jag fått samma resultat? Studiens val av teorier anses vara de bäst 

lämpliga för att kunna besvara studiens frågeställningar med tanke på avhopparnas forna 

engagemang. Samtidigt anser jag mig ha haft ett kritiskt öga kring mitt egna forsknings-

jag och anser därför att jag påverkat respondenterna så lite som möjligt. Validitetens 

sanningsanspråk ligger i frågan ”Mäter du vad du tror att du mäter?” (Kvale 1997: 215, 

citerar Kerlinger). Reliabiliteten mäter hur pålitlig undersökningens resultat är. Detta kan 

göras genom att generalisera undersökningen på en annan miljö och tid med samma 

komponenter. Om undersökningen sedan får liknande resultat som den första studien har 

studien en hög reliabilitet (Ryen 2004: 138–139). 

 

Jag har under studien haft ett stort tolkningsutrymme till avhopparnas erfarenheter genom 

val av teori och tidigare forskning. Studien handlar om 6 stycken olika avhoppare som 

berättat om sina forna religiösa erfarenheter. Jag anser inte att studien är representativ då 

intervjumaterialet är för litet. Dessutom är studiens urval kring avhopparna alldeles för 

bred för att kunna generalisera avhopparnas erfarenheter, samt för personliga och olika 

varandras. De likheter som finns mellan avhopparna såvitt jag vet är att de alla varit 

religiösa inom nyandligheten och lämnat minst ett religiöst område. Hade studien istället 

handlat om avhoppare från exempelvis Livets ord hade reliabiliteten varit större eftersom 

avgränsningen varit mindre och lättare för andra att göra om (med större chans att få 

samma resultat). Men eftersom jag inte fick tag på avhoppare från samma religiösa 

bakgrund var jag tvungen att nöja mig med dem jag kom i kontakt med och som ville bli 

intervjuade.   

 

3. Tidigare forskning & teori 

3.1 Gruppens betydelse  

Religionshistorikern Liselotte Frisk förklarar hur vitalt det är som människa att förstå 

världen de lever i för att kunna fungera i den. I sekter där rörelsen är sluten och förbjuder 

annan kontakt än med de övriga medlemmarna kan aktörens meningssystem och identitet 
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flyttas från aktören till gruppen. Det är först när händelsen, orden, symboliken etc. tolkas 

som den blir viktig. Det är på så vis subjektiviteten som skapar individers meningssystem. 

Vilken roll individen har i en grupp har också stor innebörd för individen (Frisk 1998: 

183-184).  

 

Frisk har delat upp olika religiösa rörelser i olika kategorier utifrån Meredith B. McGuires 

kategoriseringsscheman. De olika religiösa rörelser som Frisk presenterar är kyrka, sekt, 

denomination (samfund) och kult. (I USA är det vanligt att kalla nyandlighet för kult.) 

Utefter Frisks schema kan läsaren tolka sekter som negativa till samhället, med en unik 

legitimitet. Vilket innebär att sekten innehåller en livsåskådning som innebär att de själva 

anser sig ha suveränitet på den ”sanna vägen”. Sekter anses också ha ett heltids-

engagemang samt ett exklusivt medlemaskap, vilket betyder att endast ett fåtal personer 

är attraktiva som medlemmar. Anslutningen till sekter anses ske via ett medvetet beslut. 

Kulten anses också vara negativa till samhället och har även de ett exklusivt 

medlememsskap. Däremot anses de tillskillnad från sekerna ha en pluralistisk legitimitet. 

Frisks analys bygger på undersökningar gjorda på 90-talet då befolkningen blev 

medlemmar av Svenska kyrkan genom födseln (idag sker det via dopet). Vissa olika 

samfund fungerar likadant som kyrkan, men i kulter och i sekter väljer personen att bli 

aktiv eller att bli medlem menar Frisk (1998: 219–221).  

 

3.2 Avhopparnas process 

Frisk benämner avhopparens religiösa skiftning omvändelse. Dvs. det skede när 

avhopparen plötsligt byter trosinnehåll/religiositet. Med omvändelsen skapas ett nytt 

meningssystem vilket oftast sker långsamt men som också kan inträffa snabbt. En 

anslutning kopplas till avhopparens religiösa engagemang, när individen för första 

Diagram 1. Olika kännetecken för olika religiösa organisationsformer
Relation till samhället Legitimitet Engagemangsgrad Medlemskap Anslutning

Kyrka Positiv Unik Deltid Inklusivt Föds in

Sekt Negativ Unik Heltid Exklusivt Aktivt beslut

Denomination Positiv Pluralistisk Deltid Inklusivt Föds in/aktivt beslut

Kult Negativ Pluralistisk Deltid Exklusivt Aktivt beslut

Frisk 1998: Figur 1, sid. 220



  
 

8 

gången kliver in i det religiösa fältet och anser sig ha en religiositet (Frisk 1998: 186). 

Frisk kallar de religiösa faktorerna/lockelserna bakom aktörens omvändelse för utlösande 

mekanismer (Frisk 1998: 188). Vilket är en av studiens frågeställningar – varför blev 

intervjupersonerna först religiösa?  

 

3.3 Avhopparnas frihet att välja - Wright 

Sociologiprofessorn Stuart A. Wright bidrog med en del intressanta jämförelser  med 

sin studie ”Post-Involvement Attitudes of Voluntary Defectors from Controversial New 

Religious Movements” (1984). I artikeln kritiserar han den tidigare forskningen som 

generaliserat avhopparnas historia, vilket resulterat till snedvridna resultat då forskarna 

inte skapat avgränsningar mellan de avhoppare som lämnat frivilligt (voluntary 

defectors) med dem som avprogrammerats (deprogrammed persons)  (Wright 1984: 

172-173). 

 

Avprogrammering är ett begrepp som även Frisk (1998) använder i sin forskning och är 

en teurapeutisk metod som används på utövaren för att tvinga hen att lämna det 

religiösa engagemanget. Det är oftast i USA som avprogrammeringen används och det 

är oftast familjemedlemmar som använt metoden som kopplas till både manipulerings- 

och hjärntvättsteorin.  Studier har dokumenterat att de avhoppare som mår sämst är de 

som avprogrammerats då de saknar mening med sitt forna aktiva engagemang inom den 

religiösa rörelsen då de endast ser sig som manipulerade och hjärntvättade (Frisk 1998: 

197-198). Ett intressant perspektiv med koppling till Wrights studie kring avhoppare är 

hur han valt att inte benämna de avprogrammerade personerna med titeln 

”deprogrammed defectors”, utan endast som ”deprogrammed persons” (Wright 1984: 

172). Detta tycker jag Wright gör rätt i eftersom dessa personer de facto inte tagit ett 

aktivt beslut och därmed inte valt att lämna det religiösa engemanget på eget bevåg. 

 

Wrights studie består av 45 stycken frivilligt-avhoppande informanter som lämnat den 

nyreligiösa  arenan. Informanterna fick svara på olika enkätfrågor kring deras forna 

religiositet och Wrights syfte var att visa skillnaderna mellan de olika avhopparnas 

erfarenheter. De frivilligt avhoppande kopplas inte alls till manipulering- och 

hjärntvättsteorier, tvärtom ser avhopparna, som lämnat den religiösa arenan frivilligt, 

positivt på sin forna religiösa tid inom det nyreligiösa området. Wrights studie visar 
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därmed en annan sida av avhopparnas erfarenheter i jämförelse med andra forskare som 

enligt Wright endast studerat avhoppare med sina subjektiva glasögon (1984: 172-173).  

 

I Wrights studie var den största skillnaden mellan de avhoppare som lämnat den 

religiösa sfären frivilligt mellan de som inte gjort det, där 66 % av de frivilliga 

avhopparna svarade att de ser tillbaka på sin forna religiositet som något positivt då de 

kände att de blivit visare efter erfarenheten. Endast 9 % av dessa avhoppare ansåg sig ha 

blivit hjärntvättade eller manipulerade. Wright tror att denna skillnad ligger i 

förklaringen att de avhoppare som frivilligt lämnat sitt religiösa engagemang gjort detta 

genom en långsam process efter medvetna betänksamheter. Detta är en process som 

skiljer sig mellan de avprogrammerade som anses ha tvingats bort från sin religiositet 

snabbt (1984: 174–176,178).  

 

Wright har skapat fyra olika avhopparprocesser, dvs. fyra olika faktorer till att 

avhopparen bestämmer sig för att lämna. Det räcker att minst en av dessa faktorer 

upplevs för att avhopparen skall lämna enligt Wrights resultat. 

 

1. När den slutna rörelsen inte längre kan isolera utövaren från den yttre världen. 

De sekundära målen/relationerna blir efterlängtade, såsom att få relationen med 

sin familj tillbaka eller börja skolan. 

2. Relationen till de andra medlemmarna i rörelsen splittras, exempelvis genom att 

få olika värderingar.  

3. Utövaren har inte tålamod med den mission rörelsen eftersträvar, exempelvis att 

frälsa alla eller rädda världen. 

4. Polemik sker kring lärans teologi och praxis, exempelvis mellan ledarna och 

livsåskådningens symbolism. Känslan för engagemanget blir splittrat (Wright 

1984: 176). 

3.4 Berger 

I detta kapitel redovisas två av religionssociologen Peter L. Bergers teoretiska begrepp, 

nämligen alienation och upplevelsefaser.  

3.4.1 Alienation 

Individer som delar gruppens värderingar, normer och regler osv. har fått en 

gruppidentitet. Gruppidentiteten kan innebära att en utövare tar negativ kritik riktad mot 
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gruppen personligt och om gruppens värderingar blir otydliga blir även utövarens 

värdesystem otydligt. Det är när referensramarna inte längre blir begripliga för individens 

medvetande när alienation kan uppstå. Detta kan nog beskrivas som ett av människors 

värsta tänkbara tillstånd eftersom individen känner sig ha förlorat meningen med livet. 

Individen glömmer bort sin egen påverkan och skapande till sitt eget liv och får ett falskt 

medvetande där aktören inte kan se skillnad på den sociala eller naturliga världen. All 

symbolik, värderingar, tolkningar och upplevelser blir meningslösa (Berger 1969: 85-86).  

Religionen är en av de fenomen som bidrar mest till skapandet av alienation enligt Berger 

eftersom religionens normer blir suveräna då de anses vara heliga (exempelvis skapta av 

Gud). De sanktioner som tilldelas till den normavvikande utövaren anses också vara 

heliga och legitimeras också som sådana, vilket kan resultera till att utövaren kan uppleva 

en stark alienation då de heliga handlingarna stor i suveränitet i jämförelse med de profana 

(Berger 1969: 85-87). 

 

3.4.2 Upplevelsefaser 

Enligt Berger måste en individ genomgå tre olika faser innan aktören återtar en ny 

identitet, dvs nytt meningssystem. Dessa faser kallas för externalisering, objektivering 

och internalisering. Den första fasen kallas externalisering och innebär att individen 

socialiseras in i olika grupper i samhället och intar olika roller (typifiering) och utför 

upprepande handlingar (ritualer). Då människan är ett socialt djur måste hon hantera 

samhälleliga institutioner och försöka begripa dessa så de blir hanterbara. Det är vitalt för 

en individ att förstå sin omgivning och därför erbjuder exempelvis samhället, kulturen, 

gruppen eller nationen olika legitimeringar för olika situationer, beteenden, normer eller 

värderingar. När aktören möter dessa legitimeringar objektifieras dessa och blir därmed 

synliga för individen. När individen värderar och ”kodar av” dessa så görs fenomenen 

värdefulla genom internaliseringen där aktören socialiseras in i olika symbolvärldar där 

fenomen görs meningsfulla (subjektifieras) (Geels & Wikström 2012: 63–64). 

Internaliseringen innebär att individen socialiseras in i olika sociala värden och om 

aktören inte internaliserar sin symbolvärld försvinner den subjektiva förmågan att förstå 

sig på den. Berger beskriver problematiken enligt följande: 

 

”Om samtalet avbryts (maken eller makan dör, vännerna försvinner eller individen lämnar sin 

ursprungliga miljö), då vacklar världen, den förlorar sin subjektiva trovärdighet. Den subjektiva 

verklighetsuppfattningen hänger med andra ord i samtalets tunna tråd.” (Geels & Wikström 2012: 67, 

citerar Berger).  
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Det är därför vitalt att en person känner en tillhörighet med en social grupp för att 

verklighetsuppfattningen ska subjektiveras och därmed bli meningsfull för en. Det är 

genom plausibilietsstrukturen som den subjektiva verklighetsuppfattningen upprätthålls. 

Exempelvis upprätthålls dessa värden genom gruppens beteenden gentemot den 

normavvikande genom negativa sanktioner (Geels & Wikström 2012: 67).  

 

3.5 Teorier kring varför människor blir religiösa 

Inger Furseth och Pål Repstad är båda religionssociologer som i boken Religionssociologi 

– en introduktion (2005), presenterar fyra olika faktorer som kan fungera som förklaringar 

till varför människor blir religiösa. Då min första frågeställning handlar om vilka faktorer 

som fått avhopparna att träda in i deras forna religiösa engagemang är dessa fyra faktorer 

av stort intresse. Dessa fyra faktorer är: 

 

1. Deprivationsteorin 

2. Socialiseringsteorin 

3. Teorin om rationella val 

4. Teorin om sökande efter mening och tillhörighet (Furseth & Repstad 2005: 151)  

 

Deprivationsteorin appliceras på de individer som anses ha blivit religiösa för att de 

anses sakna någonting och kan därför kompensera denna känsla genom att tillägna sig en 

religiositet enligt de klassiska sociologerna Karl Marx och Charles Glock. Religionen kan 

då få en trösterrik effekt, såsom placeboeffekten och kompensera upp känslan av saknad 

gemenskap eller engagemang (Furseth & Repstad 2005: 151–154).  

 

Socialiseringsteorin handlar om den socialiseringsprocess som människor upplever 

genom sin barndom eller via sociala interaktioner. I sin sociala uppfostran har individen 

lärt sig hur hen skall tänka och handla för att uppfattas som normativ. Socialiseringen 

omfattas av symboler, värderingar etc. som individen subjektiviserar som värdefulla. En 

lyckad socialiseringsprocess har format individen till att få en gruppidentitet. Skulle 

individen misstolka de normer och värderingar som den sociala kontexten omfattas av 

skulle de andra aktörerna dela ut offentliga negativa sanktioner i form av disciplinering 

eller indoktrineringar (Furseth & Repstad 2005: 155-156).  
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Teorin om rationella val tar för givet att aktörer handlar via långsamma och 

eftertänktsamma beslut. Aktörernas rationella handlingar påverkas av aktörens alla 

sociala band såsom religiösa till icke-religiösa, primära som sekundära etc. Aktörer anses 

stanna kvar i en strikt disciplinerad religiös rörelse längre om aktören investerat mycket 

resurser i rörelsen (kostnad i form av tid, pengar och sociala investeringar) eftersom 

aktören vill få ut likvärdiga belöningar från rörelsen för att undvika bortkastade resurser 

(Furseth & Repstad 2005: 158–161).  

 

Religion som jakt på mening och tillhörighet innebär att människor handlar efter sin 

sociala kontext medvetet och gör handlandet meningsfullt i de moraliska och normativa 

legitimeringarna. En handling kan utföras utifrån tankar om gruppens bästa då individen 

känner behov av samhörighet. Forskning indikerar att människors sökande efter mening 

ökar med upplevt lidande och har religiösa legitimeringar. Exempelvis kan en olycka 

legitimeras som Guds val (Furseth & Repstad 2005: 162-164).  

 

4. Intervjuerna 

Nedanför presenteras en sammanställning kring intervjuerna. Förkortningen ”I” står för 

intervjuaren och ”IP” – intervjuperson.  

 

4.1 Intervju 1 

Informanten är 53 år gammal. Hans uppfostran var inte religiös och hans religiösa resa 

började som 20-åring då han ansåg sig själv vara andligt sökande. Intresset började i 

meditation och andar, vilket fanns kvar i 5 år. Under denna period tog han droger vilket 

tillslut resulterade till ett avhopp inom nyandligheten då han ville uppleva det ”rush”- 

tillstånd drogerna gett honom i något annat. Informanten anser att nyandligheten 

påverkade hans inträde till Livets ord då den gjorde honom mer öppen för andliga 

förklaringar. Han kom i kontakt med Livets ord på torget, genom ett av deras 

missionerade-uppdrag. Informanten blev inbjuden till ett möte i kyrkan som hade nära 

förbindelser med Livets ord och blev sedan medlem snabbt därpå. Informanten gillade 

gemenskapen och kände sig bekräftad. Han var medlem i Livets ord i 17 år, med ett 

heltidsengagemang i rörelsen då han var engagerad i något som kallades det politiska 

engagemanget där medlemmarnas uppdrag bestod i att värva nya medlemmar. Alla 

människor skulle bli kristna och välfärdssystemet skulle tas bort för att göra folk mer 
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otrygga. Ledarskapet ansåg att trygghet var negativt för då behövde människorna varken 

kyrkan eller Gud. Han gick även på flera bönemöten varje vecka och tilläts inte ha andra 

sociala kontakter utanför rörelsen.  

 

Informanten anser själv att han sökte en förklaring och mening med livet då han innan 

Livets ord kände sig ensam. I början gav Livets ord honom glädje men trosinnehållet 

skiftades från Jesus kärleksbudskap till apokalyptisk undervisning om demoner, vilket 

gjorde honom väldigt ångestfylld. Samtidigt som alla handlingar innan medlemsskapet 

samt kritiska tankar kallades för demoniska. Den mest avgörande förklaringen bakom 

hans avhopp gällde en insident kring en av hans vännner som blev utesluten från rörelsen 

då han gifte om sig. Vännen hade tidigare varit gift men skilde sig senare då han upptäckte 

att hans dåtida fru varit otrogen. När han några år senare ville gifte om sig ansåg 

ledarskapet i Livets ord att det var olämpligt med tanke på att han redan varit gift. Han 

beslöt sig att gifta sig ändå och han och hans fru som också var medlem i Livets ord blev 

uteslutna och de andra medlemmarna vände dem ryggen. Vännerna hade inga andra 

sociala kontakter så frun var nära att ta sitt eget liv. De fick börja om sina liv från början. 

Uteslutnandet var en konsekvens av att de inte hade lyssnat på ledarskapet. Detta var den 

avgörande händelsen som fick informanten att känna att lydnaden till ledarskapet var det 

enda viktiga. När sedan informantens fru höll med rörelsen angående uteslutnandet av 

deras gemensamma vänner lämnade informanten rörelsen, då han blev rädd att förlora sin 

moral. Informanten ansåg att rörelsens och den dåtida fruns livssyn inte stämde överens 

med Jesus kärleksbudskap och ansåg att deras beteenden grundade sig i feltolkningar 

kring bibelns innehåll. Förhållandet med den dåvarande frun blev  kortvarigt efter 

händelsen.  

 

Efter informantens avhopp sökte han upp en gammal vän som han visste var en gammal 

avhoppare från Livets ord. Under mötet blev han övertygad att rörelsen var en sekt och 

sökte därefter på internet kring hur en sekt fungerade. När punktlistan över vad som 

kännetecknade en sekt stämde väl överens med Livets ord fanns det ingen återvändo. 

Informanten hade bestämt sig att aldrig mer vara aktiv inom rörelsen. Enligt honom 

själv blev han inte påverkad av andra till sitt avhopp. Han var dock fortfarande religiös 

när han lämnade rörelsen och även efter att han läst kring rörelsens sektkopplingar, då 

det var rörelsens feltolkningar av bibeln som var fel. Informanten beskriver att han hade 

en bokstavstro som höll i sig enda tills han började läsa biologi.  Där blev polemiken 
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kring evolutionsläran tillslut för stor och de nya sociala kontakterna bidrog till att han 

hade ”…ett socialt sammanhang igen.” (Informant 1). Han beskriver att det var svårt att 

lämna Livets ord efter 17 år som aktiv medlem och att han fick börja om sitt liv helt 

från början igen efter avhoppet.  

 

4.2 Informant 2 

Den andra informanten är  47 år gammal och började också sin religiösa resa inom 

nyandligheten, där han ansåg sig vara andligt sökande. Han började praktisera healing 

för att sedan utbilda sig till reikimaster där han genom handpåläggning ansågs heala 

sina kunder. Han klev in i den nyandliga miljön med en förhoppning om att hitta 

mening och göra gott men kunderna kom tillbaka i sämre skick efter hans behandlingar. 

Idag tycker han synd om dem som är kvar och han ber för dem så att de kan ”finna den 

äkta kärleken.” (Informant 2). Informanten praktiserade sedan som medium och 

lämnade praktiken efter över 10 års deltids-engagemang. Avhoppet förklaras via en 

seans som informanten var med och höll i. Informanten beskrev hur det under seansen 

började flyga saker och att röster varnade, han kände att rummet blev iskallt. 

 

” … Det var inte människor som hade dött utan det var… om man tror att det finns något gott och ont var 

detta något som inte var gott. Att Gud inte finns om djävulen finns… jag har fått möta djävulen.” 

(Informant 2). 

 

Denna berättelse innehåller den förklaring som informanten gav kring frågan kring det 

nyandliga avhoppet. Efter sitt avhopp beskriver informanten att han förlorade allt i sitt 

liv såsom fru och jobb, något han kopplar som konsekvenser till att han slutade med 

onda makter. I frågan om han tror på Gud och djävulen svarar han att det är mer Jesus 

han tror på. Han tillhör ett samfund idag, mest för att man ska och inte för att han 

egentligen vill. Det positiva med församlingen såsom informanten upplever det är att 

församlingen tar itu med hela hans ryggsäck och fyllt det tomrum som funnits i sitt 

hjärta. Han har varit i sin församling i omkring 3 år, där tror alla på Jesus, men ”Det är 

ingen religion, det är en relation.” (Informant 2). Informanten är väldigt negativt inställd 

till begreppet religion och anser att han verkligen inte är religiös.  Informanten tolkas ha 

ett heltids-engagemang då han träffar församlingen varje dag i sin relation till Jesus, då 

tanken är att de ska vara i bön dygnet runt och träffas några gånger i veckan. 

Informanten beskriver också i intervjun hur han fått möta Jesus och att han efter mötet 



  
 

15 

blev säker på sin kärlek. Han har blivit frälst och anser att samhället vilar på Guds tio 

bud som lagarna formats efter och informanten lever enligt den gyllene vägen, dvs. han 

behandlar andra som han själv vill bli behandlad.  

 

4.3 Informant 3 

Är 29 år gammal och kommer från en religiös uppväxt då hans mamma praktiserar 

tarotkort och osynliga energier. Informantens pappa trodde också på spådom och andar 

och föräldrarnas tro påverkade hans forna religiositet inom nyandligheten. ”Tron kom 

genom bröstmjölken.” (Informant 3). Han praktiserade oftast sin religiositet i den 

privata sfären och läste böcker, mediterade och lärde sig om tarotkort. Han pratade 

ibland med sina föräldrar kring sin religiositet och skrev på olika forum med andra 

likasinnande då och då. När han var 18 år slutade han enligt sig själv tro och praktisera 

nyandligheten då han hade kom i kontakt med vetenskapen. Han kallar sig ateist men 

föredrar att kategorisera sig själv som en humanist.  

 

4.4 Informant 4 

Informanten är 55 år och anser sig inte komma från ett religiöst hem. När han var omkring 

17 år var de flesta i hans omgivning intresserade av österländsk filosofi, vilket då var ”en 

fluga”. Han läste böcker om och trodde på andar och reinkarnation, vilket var spännande 

och precis som alla andra tonåringar sökte han meningen med livet. Några år senare 

exprimenterade informanten en del med droger, vilket kan ha påverkat honom till en 

andlig tro. När informanten sedan var runt 20års-åldern blev han uppraggad på stan där 

han gjorde ett personlighetstest som visade att han hade dåliga kommunikationsvanor. 

Han blev rekommenderad en kurs som han tog och sedan blev han snabbt ”hooked” i 

rörelsen enligt han själv som beskriver processen som snabb. Gemenskapen uppfattades 

som oerhört trevlig och han kände sig uppskattad. Unden denna period hade han precis 

flyttat till en ny stad och hade därför varken jobb eller annat socialt nätverk i närheten. 

Han hade inget bättre för sig och började därmed gå på olika kurser.  

 

Efter en månads medlemskap ville scientologerna att han skulle börja arbeta i ett företag 

i Danmark men han var tvungen att gå sin militärtjänst först så han tackade nej. Men 

innan militärtjänsten skrev han på ett miljard-års kontrakt vilket innebar att han ständig 

skulle ha ett engagemang inom scientologkyrkan eller till hela universum hade clearats, 

dvs. befriats. Kontraktet innebar ett heltids-engagemang eftersom informanten och de 
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andra medlemmarna hade i uppdrag att missionera andra människor till att bli 

scientologer och därmed bli av med alla de andliga väsen som ansågs sitta fast på kroppen 

enligt informanten. Detta utfördes enligt informanten via exorcism-liknande ritualer. 

Rörelsens innehöll bestod mycket av apokalyptiska budskap och en stor press sattes på 

medlemmarnas missionerande uppgift. ”Om vi inte gör det här nu kommer resten av 

världen att gå under.” (Informant 4). Informanten beskriver rörelsen som en 

domedagsrörelse och i början kändes det bra att vara en av dem som kunde rädda världen 

men känslan skiftades senare från meningsfull till panikkänslor.  

 

Sedan kom det en period då informanten ifrågasatte rörelsens budskap. Då beskrivs hur 

amerikanska missionärer kom och beordrade informanten samt andra medlemmar till att 

arbeta i underrättelsetjänsten, där medlemmarna skulle bo och arbeta. Detta var enligt 

informanten en utrensning som beskrev denna period som en intern maktkamp, vilket 

han inte förstod då. Informanten blev inkallad in i ett rum med tre stycken amerikanska 

missionärer.  

 

”…skällde på mig och förklarade vilken usel människa jag var och efter ett tag kapitulerade jag och 

insåg vilken usel människa jag var. Jag bröt ihop helt enkelt och i min värld blev jag tacksam och sa tack 

för en ny chans. Så jag krälade i stoftet och tyckte att jag skulle göra den här rehabiliteringen, det var så 

jag kände då i alla fall.” (Informant 4). 

 

Han arbetade i arbetslägret i 4 månader och beskriver det som den värsta tiden i hans 

liv. Medlemmarna fick ingen lön och de arbetade dygnet runt från 7 på morgonen till 10 

på kvällen, bortsett från de s.k. lediga söndagarna där det förväntades från 

medlemmarna att ständigt be för sina synder. De fick äta matrester från de andra 

medlemmarna, sova i källare och nekades också kontakt med omvärlden. Detta var ett 

frvilligt arbete på pappret men informanten beskriver hur detta ”var en sanning i 

modifikation. Ville man vara kvar som scientolog var man tvungen att genomlida det 

där.” (Informant 4).  

 

Efter arbetslägret köpte han istället de olika tjänster som såldes. Då började en ny lycklig 

period då han träffade en kvinna som han gifte sig och skaffade barn med från rörelsen. 

Tillsammans lånade de 3 milj för att ta alla de vidareutbildningar som krävdes för att 

komma nära den högsta nivå där scientologernas hemliga budskap avslöjades. På den 
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högsta nivån fick de lära sig om de andliga väsena. Dock blev informantens fru utesluten 

efter det att hon kritiserade ledningen då hon kände sig utnyttjad ekonomiskt. 

 

”… då valde jag att vara trogen min fru och familj och framförallt för att man inte fick ha kontakt med 

folk som var uteslutna, då blir man själv en fara. Vi flyttade från stan och släppte kontakten med rörelsen, 

men vi hade fortfarande kvar tron. Det tog ytterligare 4 år innan jag släppte tron.” (Informant 4).  

 

Avhoppet beskrevs på följande sätt.  

 

”Var en plötslig insikt samtidigt som det öppnades en lucka i golvet. Ett svart hål, hela ens kollektiva 

konstruktion hade rasat. Det man hade trott på, byggt upp sin världsbild kring… kunde inte lita på mig 

själv. Allt det här man bygger upp för att göra världen begriplig försvann.” (Informant 4). 

 

Informanten anser att hans tillit till gruppdynamiken är försvagad efter rörelsen och 

anser sig idag vara ateist.  

 

4.5 Informant 5 

Informanten är en 36-årig och är inte uppväxt religiöst. Han kom i kontakt med 

nyandligheten via en kompis mamma som trodde på auror och andar. De började prata 

om auror och han ansågs kunna se de olika aurorna som var beroende av personers 

hälso- eller emotionella tillstånd. Informanten beskrev nu i efterhand att han såg fler 

färger av att höra att det fanns fler färger. Denna livsåskådning stämde överens med vad 

han redan hade läst om i olika böcker om healing så han blev mer övertygad att han 

kunde hjälpa människor se sina egna färger och därigenom få dem friskare. Healingen 

fick han att må bra då han fick väldigt mycket positiv feedback från sina kunder som sa 

att healingen hjälpte. Han beskriver idag att hela praktiken handlar om att hitta sin egen 

sanning. 

 

Han var aktiv i ungefär 6 år och praktiserade auror, healing, medium och tarotkort. Han 

lämnade sitt religiösa engagemang efter en traumatisk upplevelse hos en kund. 

Informanten beskriver hur han och hans dåvarande flickvän åkte ut till en kvinna som 

ansågs ha problem med andar. Hon ansåg att hennes hem var besatt och hon kände sig 

förföljd, denna spöksafari, var något de tidigare hade utfört. När de sedan kom till 

kvinnan märkte de att hon verkligen inte mådde bra. ”De flesta troende kan vara lite 

osäkra eller lite instabila men den här kvinnan var sjuk!” (Informant 5).  Han fortsätter 
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beskriva hur de hjälpte till att få bort de andar de tycktes se men kvinnan blev inte 

övertygad utan ansåg att andarna fanns kvar.  För första gången fick han mothugg, 

vilket satte hans religiositet i obalans. Han testade hans upplevda magiska-krafter 

genom att testa om han kunde se människors auror  när de försvann bakom en vägg, 

vilket han inte kunde. Efter några veckors försök gav han upp då han inte fick de bevis 

som krävdes för att fortsätta tro på sin religiositet. Han beskriver hans avhopp som 

odramatisk. När frågan ställs kring hans nuvarande religiositet svarar han att han är 

ateist. ”Det var jag då också [skrattar]. Kom ihåg! Det var magi! Inte religion! 

(Informant 5).  

 

4.6 Informant 6 

Informantet är 70 år och anser sig inte komma från något religiöst hem. Hans religiositet 

påbörjade, precis som hos de andra informanterna – i nyandligheten. Men han påstår i 

intervjun att han alltid letat efter Jesus. ”Jag letade efter Jesus, men jag visste inte om att 

han inte fanns där, så känns det för mig idag. Den Jesus som jag har funnit idag – som 

har förvandlat mitt liv, han letade jag efter.” (Informant 6).  Efter det ovanstående citatet 

beskriver informanten att han varit ”lyckligt gift” sedan 25 år tillbaka men att han 

endast varit troende i 30 år enligt han själv, vilket han tycker är en kort tid. Inom 

nyandligheten försökte informanten få förklaringar till den andliga resan och gick på lite 

olika kurser, medium, seanser och läste böcker om ämnet. Han trodde på andar och 

medium och praktiserade tarotkort. Han var sammanlagt aktiv i nyandliga miljöer i 24 

år.   

 

Det som fick honom att lämna populärkulturen var när han kom i kontakt med en 

gammal kontakt som tipsade honom att gå en alfakurs. ”… när jag fick undervisning i 

Fadern, Sonen och den Heliga anden så insåg jag att det här är äkta.”(Informant 6). 

Under alfakursen äter utövarna en måltid tillsammans, vilket han tyckte om. Dessutom 

var kursen gratis och när han senare skulle till en gudstjänst beskriver informanten hur 

Guds ande kom över honom, något som han förstod först efteråt. Informanten berättar 

hur hans upplevda gudsmöte inträffade för 10 år sedan och att han är medlem i Svenska 

kyrkan. Hans största längtan är att leda andra till Guds rike och han längtar alltid efter 

kyrkan. Han är även med i en kristen ideel organisation som samlar in pengar till fattiga.  

Informanten anser sig också ha sett helande, exempelvis cancertumörer som försvinner 

och ben som rätats ut osv. i församlingen. Informantens tolkar begreppen religion och 
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religiös som något negativt med regler kring allt. ”Jag är inte religiös, inte ett dugg! 

Men jag tror på Jesus, han har förvandlat mitt liv! Jag är troende kristen.” (Informant 6). 

 

5. Resultat & analys 

5.1 Likheter och olikheter mellan avhopparna 

Studien omfattas av 6st olika intervjuer, varav alla började sina religiösa upplevelser inom 

den nyandliga arenan. 4 av 6 informanter lämnade sedan den nyandliga arenan och fick 

en annan religiositet i en organiserad religiös rörelse. En av informanterna ansåg att hans 

nyandliga engagemang bidrog till det senare medlemsskapet inom Scientologikyrkan 

(Informant 4), vilket även kan vara en bidragande faktor hos de andra tre informanterna.  

 

Den forne scientologen och den forne Livets ord-medlemmen innehåller de faktorer 

som Deikman och Geels ansågs koppla till sektrörelser. Dessa rörelser såg ”de andra” 

som hot, vilket är tydligt då ledarskapet förbjöd all annan kontakt än med den som fanns 

i rörelsen. Medlemmarna var beroende av ledarna för att inte bli straffade men också för 

att bli belönade såsom acceptans. Medlemmarna återupprättade normerna genom att 

exempelvis acceptera de sanktioner som gavs då de visste att de skulle bli uteslutna 

annars ”… friheten var en sanning i modifikation.” (Informant 4).   

 

Studiens avhoppare kan även kopplas till vad Wright benämner som voluntary defectors, 

dvs. att avhopparna tagit ett medvetet beslut om att lämna sitt forna religiösa engagemang 

under frivilliga villkor. Wright ansåg att de största skillnaderna mellan de avhoppare som 

frivilligt lämnat och de som blivit avprogrammerade bestod i hur avhopparen betraktade 

sitt forna religiösa engagemang efter avhoppet. Wright studie visade att de flesta av de 

avhoppare som lämnat frivilligt inte kopplade sina erfarenheter till manipulerings- och 

hjärntvättsteorier då de kunde se tillbaka kring sitt forna religiösa medlemskap som 

positivt, då de anses sig ha blivit visare med erfarenheten. Tillskillnad från de 

deprogrammerade som exempelvis ansett sig ha blivit utnyttjade av sin forna religiösa 

rörelse. Det finns ingen i min studie som blivit avprogrammerad med teurapeutiska 

metoder. Däremot har informanterna blivit olika påverkade av andras attityder till sitt 

forna religiösa engagemang. 

 

5.2 Avhopparnas olika erfarenheter  
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De två informanter som i studien endast varit religiösa inom nyandlighetens sfär har 

endast tillhört lösa nätverk och har därför påverkats minst av sociala relationer såsom en 

gruppdynamik. Den informant som haft det lägsta religiösa engagemanget praktiserade 

nyandligheten privat och ensam (Informant 3). Den andra informanten praktiserade 

healing och hade kunder, vilket tolkas som ett deltids-engagemang (Informant 5). 

Resterande informanter i studien har haft höga engagemangsgrader med nära sociala band 

till de övriga medlemmarna i slutna religiösa rörelser. De avhoppare som haft lägst 

engagemangsgrader även blivit minst påverkade kring både sitt inträde och avhopp av de 

yttre faktorer såsom gruppdynamik, maktrelationer, alienation, apokalyps osv. som till 

större grad påverkat de heltidsengagerade avhoppare (presenteras i analysdelen).  

 

De avhoppare som fått starkast gruppidentitet är den forna scientologen och Livets ord-

medlemmen som var medlemar i respektive rörelser i över ett årtionde. De båda gick med 

i slutna rörelser, vilket innebar en social kapning av det resterande sociala nätverket. De 

övriga medlemmarna stod för informanternas primära kontakter och blev som deras 

familj. Det högsta engagemanget kommer från scientologen som under en period både 

bodde, sov och arbetade inom rörelsen. När informanten senare bestämde sig för att lämna 

rörelsen då hans fru blivit utesluten hade han fortfarande kvar tron. Det var under det 

subjektiva-avhoppet som scientologen mådde som sämst efter avhoppet. 

 

”Minns hur det kändes, var en plötslig insikt samtidigt som det öppnades en lucka i golvet. Ett svart hål, 

hela ens kollektiva konstruktion hade rasat. Det man hade trott på, byggt upp sin världsbild kring… 

kunde inte lita på mig själv. Allt det här man bygger upp för att göra världen begriplig försvann.” 

(Informant 4).  

 

Även den forna Livets ord-medlemmen kopplas till ett heltids-engagemang. Informanten 

hade varken kontakt med sin familj eller vänner utanför rörelsen då det var otillåtet att ha 

kontakt med andra utanför rörelsen då ”de andra” ansågs vara demoniska. Han gick både 

på bibelskola och bönemöten och beskriver det själv som en väldigt intensiv tid då 

medlemmarna sågs flera gånger i veckan och oftast varje dag (Informant 1). Studiens 

resterande fyra informanter hade kontakt med både familj och vänner som aktiva. Tre av 

dessa arbetade dock inom det nyandliga området som exempelvis healare och har därmed 

haft ett deltidsengagemang i sina forna religiositeter. Gruppidentiteten blir såklart starkast 

med ett heltidsengagemang. De informanter som hade tillhörigheter i slutna rörelser hade 

mycket svårare att lämna rörelsen eftersom de var så involverade i rörelsen och hade 
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endast kontakt med medlemmarna. Den forne scientologen och den forne Livets ord-

medlemmen beskrev själva hur de fick börja om sina liv på nytt efter sina avhopp 

(Informant 1 och 4). De andra informanterna beskrev inte sina avhopp som lika svåra. 

Frisk har också beskrivit engagemangsskillnander mellan slutna eller lösa organisationer. 

Ju striktare organisation eller ideologi – desto mer engagemang krävs det från utövaren. 

Detta visades med Frisks tidigare schematiska bild (hänvisar till sid. 7).  

 

Jag har kopplat Bergers alienation (känsla av tomhet, meningslöshet) som en stark 

försvagning av aktörens subjektiva-verklighet eller försvinnande av den. Den alienerade 

känslan anses ha olika grader av meningslöshet och i värsta fall kan individen ta sitt liv 

om aktören upplever den högsta graden av alienation såsom jag uppfattat den. En 

informant berättade hur hans kompis fru var nära att ta sitt liv efter uteslutandet och det 

enligt mig tyder på en alienerade känsla eftersom hon hade förlorat hela sitt sociala 

sammanhang. Jag vill påstå att nästan alla av studiens informanter känt sig alienerade 

(bortsett från informant 3). Senare i analysdelen kommer informanternas koppling till 

alienation redovisas.  

 

5.3 Frågeställningarna 

- Varför blev de religiösa? Vilka faktorer kan ha påverkat avhoppet? 

Frisks undersökningar har visat att avhopparnas upplevelser oftast modifieras om i 

efterhand då de tolkar sina forna erfarenheter med sin nutida referensram, som är ett sätt 

att orientera sitt gamla liv och få de gamla erfarenheterna meningsfulla. I studien frågade 

jag därför avhopparna om de hade någon religiositet kvar idag. Frisk kallade de olika 

faktorer som påverkat aktören till ett religiöst sammanhang för de utlösande 

mekanismerna. De utlösande mekanismerna kommer nedanför presenteras utefter de 

tolkningar som gjorts kring informanternas erfarenheter. Furseth och Repstad presenterar 

fyra olika teorier som tidigare forskning ansett ha påverkat varför en person blir religiös. 

Dessa är deprivationsteorin, socialiseringsteorin, teorin om rationella val samt teorin 

om sökande efter mening och tillhörighet. Både de utlösande mekanismerna och de fyra 

olika teorier som Furseth och Repstad presenterade har endast varit kopplade till varför 

aktören blev religiös. Teorierna har i studien vidareutvecklats till att även inkludera 

förklaringar till varför aktören även lämnat sitt religiösa engagemang och kopplas därför 

till aktörens inträden och avhopp. Studien tolkar att avhopparnas religiösa erfarenheter 
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exempelvis kunnat kopplas till deprivations- och socialisationsteorier i både inträdes- och 

avhoppsprocessen.  

 

Nedan redovisas de svar som studiens resultat visat. De utlösande mekanismerna visar 

vilka olika faktorer som anses ha påverkat informantens inträden och avhopp, vilket 

redovisas i tabellform. Då flera informanter varit religiösa i olika rörelser kommer varje 

religiöst inträde samt avhopp redovisas. Det första religiösa inträdandet kallas enligt Frisk 

för anslutning, det andra inträdet kallas för omvändelse. Dessa begrepp används  likadant 

i studien. Även det subjektiva-avhoppet redovisas i studien vilket avser slutet på den 

religiösa tron.  

 

Anslutning - kopplas till informantens första religiösa inträde, när informanten för första 

gången blev religiös.  

Omvändelse – innehåller avhopparens andra inträde som kopplas till ett medlemskap i en 

religiös rörelse. 

De olika avhoppen beskrivs som avhopp 1 eller avhopp 2.  

Avhopp 1 – informantens första religiösa avhopp och innehåller ett avhopp från den 

nyandliga miljön, vilket alla informanter upplevt.  

Avhopp 2 – beskriver det andra avhoppet, dvs. varför de forna medlemmarna lämnat 

Livets ord eller Scientologkyrkan (då endast dessa upplevt ett andra avhopp).  

Det subjektiva avhoppet – när informantens religiositet försvinner. 

 

Wrights fyra olika avhoppningsprocesser kring utövarens avhopp appliceras också i 

kommande tabellform. Minst en av Wrights fyra avhopparfaktorer skall uppfyllas för att 

ha påverkat utövarens avhopp enligt Wright. Ju fler faktorer som kan tillämpas på den 

forne utövarens religiösa liv – desto starkare blir det subjektiva-avhoppet. Wrights första 

faktor berör rörelsens slutenskap. Om rörelsen inte längre kan isolera utövaren från den 

yttre världen kan de pluralistiska livssynerna eller omvärldens kritik mot rörelsen 

synliggöras och därmed kunna skapa osäkerhet hos utövaren. Denna faktor kommer 

kortas ned och kallas icke-exkluderande i tabellen, eftersom det handlar om att rörelsen 

inte lyckats isolera medlemmarna från omvärlden.  

 

Wrights andra avhopparfaktor innebär meningsskillnader med de övriga medlemmarna 

som jag även vidarekopplar till polemik till ledarskapet. Denna faktor kallar jag för 
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meningsskiljaktigheter. När informantens missionsuppdrag anses vara misslyckade eller 

att informanten inte orkar eller börjat tvivla på den unika legitimiteten kan en sorts 

missions-meningslöshet skapas hos informanten och påverka informantens avhopp. 

Wrights sista avhoppningsfaktor innehåller polemik kring rörelsens praxis och innehåll, 

vilket innebär att det religiösa engagemanget splittras. Detta kallar jag för obegriplig 

religiositet, som också kan kopplas till alienation. Dessa omskrivningar är omtolkningar 

på Wrights avhopparfaktorer. Jag har varit tvungen att korta ned dem för att de skall få 

plats i tabellen och för att möjliggöra en överskådlighet. Med ovanstående beskrivning 

kring begreppen anser jag att läsaren får den kunskap som behövs för att kunna förstå den 

analyserande diskussionen.  

 

5.3.1 Informant 1  

Informantens religiösa historia: Nyandlighet  Livets ord  Ateist 

 

 

                        Tabell 1:1  

Informantens anslutning till nyandligheten kopplas till både deprivationsteorin och teorin 

kring meningsfullhet och tillhörighet (som förkortas som meningsfullhet framöver). Detta 

då informanten under denna tid experimenterade med en del droger och mådde mycket 

dåligt. Han saknade mening med livet och sökte efter andliga förklaringar till sin omvärld. 

Informanten lämnade sedan den nyandliga miljön då han tröttnade på drogerna och ville 

undvika dem (avhopp 1). Informanten ville uppnå de känslor som drogerna gav honom i 

något annat engagemang (dep.teori och meningsfullhet). Meningsfullheten och 

deprivationsteorin kopplas även till informantens omvändelse. Detta då han precis innan 

omvändelsen fått besked om att han inte blivit antagen på konstskolan, det enda 

framtidsmål informanten hade. Efter beskedet visste han inte vad han ville göra och han 

hade precis flyttat till en ny stad där han inte kände någon så han var i behov av social 

förankring (dep.teori och meningsfullhet - dessa två är svåra att skilja på).  

 

Informant 1 - Utlösande mekanismer

Anslutning Avhopp 1 Omvändelse Avhopp 2 Subjektivt-avhopp Religiositet

Dep.teori Dep.teori Dep.teori Dep.teori Socialiseringsteorin Ateist

Meningsfullhet Meningsfullhet Meningsfullhet Apokalyps Utbildning

Socialiseringsteorin Missions-misslyckande

Alienation

Rationella val

Icke-exkluderande

Meningsskiljaktigheter

Obegriplig religiositet
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Innan informanten fick känslan av att vara ”en av dem” fanns det antagligen olika 

händelser som både stärkte och sänkte känslan av att dela samma livssyn som de 

resterande medlemmarna. En sådan händelse/process kan vara det som Frisk kallar för 

kontaktvägar, dvs. hur avhopparen kom i kontakt med den forna rörelsen. Kontakktvägar 

är en komponent som jag anser påverkat informantens omvändelse som kopplas till 

socialiseringsteorin då han blev kontaktad av medlemmarna på stan, där de krstista 

försökte missionera honom och därmed påverkade honom till hans omvändelse. Det var 

genom medlemmarna han fick lära sig teologin och praxis och blev mer säker på sin 

religiositet inom läran. Den socialisering som medlemmarna gav informanten innan det 

subjektiva-medlemskapet har enligt mig också påverkat omvändelsen.  

 

Studien kopplar många olika utlösande mekanismer bakom informantens andra avhopp 

(avhopp 2), vilket var när informanten bestämde sig att lämna Livets Ord. Dels så gav de 

apokalyptiska budskapen kring alla demoner samt missions-meningslösheten 

informanten att känna daglig ångest och panik vilket även kan ha bidragit till alienation. 

Detta eftersom pressen kring att rädda jordens befolkning som ansågs vara demonisk 

kändes jobbig och förvirrande. Informanten beskrev hur hans ångest kring hans uppgift 

om att rädda världen kändes för stor men att han försökte tänka positivt om 

missionsuppdraget. Deprivationsteorin kopplas till informanten då han mådde mycket 

dåligt med tron om att alla människor var demoniska. Avhopp 2 innehåller de faktorer 

som enligt mig kan ha förorsakat psykisk ohälsa till informanten och som senare kan ha 

bidragit till hans avhopp. Dessa faktorer kan ha bidragit olika mycket till informantens 

psykiska ohälsa samt till att informanten under dessa olika perioder ifrågasatte sin 

religiositet. Exempelvis så tolkas apokalypsens skapande till ångest och alienation som 

hög när informanten fick höra att hans kritiska tankar kom från djävulen. Under 

informantens 17 år som aktiv medlem är det en självklarhet att många faktorer påverkade 

hans avhopp.  

 

Informanten har även under intervjun beskrivit rörelsens krav på medlemmar som 

enorma, vilket indikerar att informanten inte kände att hans höga engagemang gav den 

tilldelning han var i behov av. Detta kan kopplas vidare till teorin om rationella val då 

han bestämde sig att sänka sitt engagemang inom rörelsen. På sikt kan detta ha påverkat 

hans avhopp. Den icke-exkluderande – faktorn kan också kopplas till avhopp 2, eftersom 

rörelsen inte lyckades att isolera informanten som fick andra sociala nätverk via 
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arbetskollegor. När informantens vän blev utesluten från rörelsen uppstod det 

meningsskiljaktigheter kring rörelsens exkluderande roll. Detta bidrog till att rörelsen 

blev en obegriplig religiositet för informanten som tyckte att rörelsen misstolkade Jesus 

kärleksbudskap som istället borde ha accepterat det nya giftermålet. Rörelsens 

uteslutande av informantens vän resulterade till avhoppet enligt informanten. Avhopp 2 

innehåller alla de avhoppningsfaktorer som Wright ansåg förklara utövarnas avhopp. De 

ovanstående faktorer kopplas till informantens objektiva avhopp eftersom han fortfarande 

var religiös när han lämnade rörelsen.  

 

Informantens subjektiva avhopp varade längre och existerade inte samtidigt som avhopp 

2. Det var inte förrän informanten kontaktade en annan före detta medlem inom Livets 

ord och sökte på internet (socialiseringsteori) kring en sektpunktslista som enligt 

informanten överensstämde med Livets ord. Han beskrev själv under intervjun hur sekt-

punktslistan, den tidigare avhopparen, tillsammans med hans passion för biologi innebar 

slutet på hans religiösa resa, dvs. när han lämnade sin religiösa tro. Informanten anser sig 

själv vara ateist och har den starkaste kritiken av sin forna religiositet, i jämförelse med 

de andra avhopparna. Den forna Livets ord-medlemmen kritiserar inte sin forna 

nyandlighet utan kritiken riktar sig endast till det forna medlemskapet inom rörelsen som 

beskrivs som både manipulerande och som en domedagsrörelse. Efter avhoppet skrev han 

en bok kring sina forna religiösa erfarenheter från Livets ord och hans boktitel kan 

kopplas till både manipulerings- och hjärntvättsteorier (utgår från konfidentialitetskravet 

och väljer därför att inte namnge titeln). Informanten mår bra men anser att rörelsen 

förstört hans sociala gruppförmågor och anser sig vara väldigt känslig av för grupptryck.  

 

5.3.2 Informant 2 

Informantens religiösa historia: Nyandlighet  kristen 

 
                      Tabell 1:2 

 

Informantens anslutning till nyandligheten inträffade när informanten var tonåring. Han 

beskriver själv att han inte mådde bra och att hans hjärta innehöll ett tomrum (dep.teori 

Informant 2 - Utlösande mekanismer

Anslutning Avhopp 1 Omvändelse Avhopp 2 Subjektivt-avhopp Religiositet

Dep.teori Dep.teori Dep.teori Finns inget Finns inget Kristen

Meningsfullhet Alienation Alienation

Socialiseringsteorin

Meningsfullhet
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och meningsfullhet). Han utbildade sig som reikimaster och till medium och ansågs kunna 

heala människor. Han var aktiv inom området i över 20 år och enligt informanten lämnade 

han den nyandliga sfären efter ett möte med djävulen. Informanten beskriver under 

intervjun en detaljerad berättelse hur saker flyger runt på den seans där han praktiserade 

som medium. I slutet av seansen hävdar han att djävulen ställde sig bakom honom, att 

han kunde känna de mörka krafter och den kyla djävulen kom med. Detta möte är enligt 

informanten den enda förklaring till hans avhopp från den nyandliga miljön. Informantens 

upplevelse kring djävulsmötet och det efterkommande avhoppet tolkas som en kognitiv 

dissonans, där något gett informanten obehagskänslor kring nyandligheten – vilket 

resulterade till att informantens värderingar om nyandligheten ändrades för att slippa att 

fortsätta må dåligt över sina ideér av den. Vilket resulterar till att jag kopplar avhopp 1 

till deprivationsteorin och alienation med koppling till nedanstående citat som tolkas som 

ett alienerande tillstånd.  

 

”… i samma veva som jag sa nej till detta förlorade jag hela mitt liv. Allt jag ägde, allt jag hade. 

Jag förlorade min fru, mitt företag, anställda, ALLT. Så det här är kraftiga makter som slår 

undan benen på en ” (Informant 2). 

 

Informantens omvändelse beskrivs tvärtom som en lycklig period. Detta är kanske inte 

så konstigt då informanten i sin omvändelse blev en kristen medlem, något han 

fortfarande är. Som Frisk beskrev efterkonstrueras oftast äldre erfarenheter med sin nutida 

referensram och då är det givet att informanten beskriver sitt kristna inträdande som 

lyckligt. Informanten beskrev under intervjun att han blivit frälst samt anser sig ha upplevt 

ett Gudsmöte. Enligt informanten mötte han Gud på den första gudstjänsten, vilket fick 

honom säker på sin tro. Informanten beskriver sin religiositet, ”Det är ingen religion, det 

är en relation.” (Informant 2). Deprivationsteorin och alienation kopplas också till 

omvändelsen då han sökte nya förklaringar till sin omvärld då han hade alienerade 

känslor. Även socialiseringsteorin och meningsfullheten kopplas till omvändelsen då han 

både blivit frälst (initiationsrit) och mött Guds närvaro (söker ny meningsfullhet). Då 

informanten fortfarande är kristen finns inget avhopp 2 eller subjektivt-avhopp.  

 

5.3.3 Informant 3 

Informantens religiösa historia: Nyandlighet  Ateist 
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                        Tabell 1:3 

Informanten är den enda i studien som växte upp religiöst. Därför kopplas 

socialiseringsprocessen till anslutningsprocessen. Informanten anser själv att uppväxten 

var en bidragande orsak till varför han blev religiös. Den tidigare forskningen (Frisk) har 

visat att den religiösa uppväxten kan ha stor påverkan till att barnet blir religiöst då 

socialiseringsprocessen spelar en stor roll för barnets kommande identitet. 

Meningsfullheten kopplas också till anslutningen då informanten sökte något att tro på. 

Deprivationsteorin kopplas också till informantens anslutning då han hade dödsångest 

(existentiell deprivation). Men när informanten började läsa naturvetenskap uppkom en 

problematik. Med naturvetenskapen kunde fakta antingen bevisas eller falsifieras, något 

som fick honom att tveka allt mer på sin religiositet som inte kunde bevisas på något 

fysiskt sätt. Tillslut slutade informanten att tro på den andliga världen då han saknade 

bevis för dess existens. Informanten har varken erfarenheter kring en omvändelse eller ett 

andra avhopp då han endast haft en religiositet som han lämnat, nämligen den nyandliga. 

Han är ateist men vill gärna kalla sig för humanist.  

 

5.3.4 Informant 4 

Informantens religiösa historia: Nyandlighet  Scientologikyrkan  Ateist 

 

 
                            Tabell 1:4 

När informanten var ung var nyandligheten populär i samhället, vilket påverkade 

informantens anslutning till den (socialiseringsteorin). Informanten beskrev även hur han 

Informant 3 - Utlösande mekanismer

Anslutning Avhopp 1 Omvändelse Avhopp 2 Subjektivt-avhopp Religiositet

Socialiseringsteorin Utbildning Finns ingen Finns inget Finns inget Ateist

Meningsfullhet Humanist

Informant 4 - Utlösande mekanismer

Anslutning Avhopp 1 Omvändelse Avhopp 2 Subjektivt-avhopp Religiositet

Socialiseringsteorin Socialiseringsteorin Socialiseringsteorin Alienation Socialiseringsteorin Ateist

Meningsfullhet Nyandligheten Apokalypsen

Impulsivitet Dep.teorin

Rationella val

Missions-misslyckande

Meningsskiljaktigheter

Obegriplig religiositet

Icke-exkluderande
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sökte mening med livet och därför kopplas även teorin om meningsfullhet och tillhörande 

till utlösande mekanismer bakom informantens anslutning.  

 

Avhopp 1 och omvändelsen är nära kopplade till varandra eftersom informanten valde 

att lämna det nyandliga området då han kom i kontakt med Scientologikyrkan via ett 

missionerande uppdrag på torget. När han träffade dem ville de utföra ett 

personlighetstest på honom, vilket han tackade ja till. Resultatet av detta test visade att 

han var i behov av att gå en kommunikationskurs vilket han också tackade ja till. Sedan 

beskriver han hur han snabb blev ”hooked” efter några kurser. Till en början uppfattade 

informanten rörelsen och dess medlemmar som oerhört trevliga och då han precis var 

nyinflyttad blev medlemmarna hans enda sociala nätverk.  Gruppens värden 

internaliserades av informanten via socialisationsprocesser såsom kurser och arbeten 

inom rörelsen. Så med tanke på medlemmarnas sociala påverkan kopplas 

socialiseringsteorin till både avhopp 1 och omvändelsen. Informanten beskrev också hur 

nyandligheten bidrog till inträdandet till Scientologkyrkan då han redan hade en andlig 

verklighet, vilket underlättade en tro på scientologernas andliga livsåskådning. Därför 

kopplas även nyandligheten till omvändelsen. Informanten beskrev också hur hans 

impulsivitet fick honom att gå med då han inte vägde för- eller nackdelar med det 

religiösa medlemsskapet. Detta exempel motsäger teorin om rationella val som anser att 

alla handlingar tas efter beslutsamma val. 

 

Informanten var aktiv inom scientologkyrkan i över 17 år och de utlösande mekanismer 

som bidrog till hans avhopp anses precis som hos den forne Livets ord-medlemmen vara 

många. Informanten hade ett heltids-engagemang inom rörelsen när han blev skickad på 

arbetslägret då han både jobbade, bodde och arbetade inom rörelsen. Detta tolkas som en 

stark indoktrinerad sanktion från rörelsens ledarskap som enligt informanten skulle ”ta 

hand” om de medlemmar som kritiserade rörelsen, vilket informanten gjort. Informanten 

började må allt sämre i denna underrättelsetjänst där han fick jobba otroligt mycket med 

lite sömn, äta matrester och sova på ett källargolv. Informanten tror ledarskapets syfte var 

att bryta ned honom och informantens dåtida mående kopplas av självklara skäl till 

alienation och deprivationsteorin, vilket kan ha påverkat avhopp 2. Det var under 

arbetslägret som informantens psykiska ohälsa började yttra sig. Dessutom fanns det ett 

apokalyptiskt missionsuppdrag för scientologerna som innehöll en hemlig kunskap, vilket 

innehöll en tro om att scientologerna var de enda som kunde rädda människorna från 
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undergång. Detta apokalyptiska budskap kan vara en bidragande orsak till avhoppet 

eftersom budskapen fick informanten att må dåligt (apokalypsen och dep.teorin). Efter 

informantens tid inom arbetslägret minskades engagemanget inom rörelsen och 

missionsuppdraget kändes efterhand allt mer meningslös (missions-misslyckande).  

 

Med informantens olika berättelser om att inte få komma med kritik till rörelsen, 

pengaskulden han fick efter alla kurser, alla de apokalyptiska budskapen som han beskrev 

som fasansfulla, känslan av att hans resurser i form av tid, pengar och socialt kapital inte 

längre ansågs vara gynnsamma (tankar från arbetslägret), och när hans fru blev utesluten 

ur gemenskapen visar väldigt många olika händelser/processer som informanten 

upplevde. Enligt honom själv var dessa extremt jobbiga perioder. Alla dessa olika 

händelser tror jag påverkat informantens avhopp, även om uteslutandet av frun var det 

slutgiltliga som fick informanten att vara trogen sin familj och lämna rörelsen - då 

rörelsen inte accepterade att medlemmarna hade kontakt med utomstående. Informanten 

och hans frus stora ekonomiska lån kopplas också till deprivationsteorin eftersom en oro 

skapades kring hur de skulle kunna betala tillbaka lånen när den ekonomiska härva som 

Scientologkyrkan blev åtalad för kom. Härvan skapade en känsla av utnyttjande hos 

informanten och hans fru och det var på grund av denna härva som informantens fru blev 

utesluten, eftersom hon kritiserade rörelsens kurskostnader. Teorin om rationella val 

kopplas också till det andra avhoppet då det höga engagemanget inte längre ansågs vara 

gynnsam, varken efter arbetslägret eller efter den ekonomiska härva där informanten 

kände sig utnyttjad av rörelsen.  

 

När hans fru blev utesluten förlorades den begriplighet som informanten hade kring den 

religiösa rörelsen och ledaskapet därför kopplas även meningsskiljaktigheter och 

obegriplig religiositet till avhoppet. Wrights ena faktor inom avhopparprocessen innehöll 

ett skede när den slutna rörelsen inte längre kunde isolera utövaren från den yttre världen, 

vilket enligt Wright kunde bidra till ett avhopp. Detta skede kallar jag för icke-

exkluderande, vilket kopplas till avhopp 2 och som relaterar till det skede när 

informantens fru blev utesluten. Då kunde inte rörelsen längre isolera informanten som 

valde att vara trogen sin familj och därmed frivilligt lämna Scientologikyrkan. I själva 

avhoppet yttrades de alienerade känslorna då informanten beskrev hur hela hans sociala 

sammanhang och mening försvann. ”Allt det här man bygger upp för att göra världen 

begriplig försvann.” (Informant 4).  
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Informanten var dock fortfarande religiös när han och hans fru lämnade rörelsen. Det 

var inte förrän omkring fyra år senare som informanten lämnade religiositeten även i 

tankarna med hjälp av andra avhoppares historier och internets beskrivning kring sekt-

begreppet. Detta visar en socialiseringprocess som påverkade informanten till att känna 

sig manipulerad och tappa tron. Därför är socialiseringsteorin kopplad till det subjektiva 

avhoppet.  

 

”Plötsligt insåg jag att det här var en bluff. Kan typ säga att jag blev frälst. All den här infon jag fick 

stämde för bra. Det blev tillslut för långsökta försvar.” (Informant 4).         

  

Informanten är idag ateist och trots de orättvisor och hemskheter som han anser sig ha 

upplevt som medlem i scientologkyrkan ser han tillbaka på denna tid som positiv då han 

lärt sig mycket om sig själv. Däremot har han (precis som informant 1) svårt att ingå i 

gruppdynamiker då han har det besvärligt att känna tillit till exempelvis gruppens 

påstådda gemensamma intressen.   

        

5.3.5 Informant 5 

Informantens religiösa resa: Nyandlighet  Ateist/Agnostiker 

 

 

                        Tabell 1:5 

Informanten klev in i den nyandliga miljön som ungdom och beskriver att han till en 

början var skeptisk till nyandligheten. Genom en väns mamma fick han upp intresset för 

det nyandliga området och efter ett tag trodde han på auror och ansågs kunna se 

människors olika ljussken som tolkades vara beroende av människans psykiska och 

fysiska mående. Han beskriver hur han healade människor genom handpåläggning och 

ville hitta egen sanning med sitt liv (meningsfullhet). Informantens anslutning kopplas 

till socialiseringsteorin då han genom sin väns mamma fick kontakt med den nyandliga 

dimensionen. Han praktiserade reikihealing men också tarotkort för att spå andras 

framtid. Han ville hitta en mening med sitt liv, vilket kopplas till teorin kring 

Informant 5 - Utlösande mekanismer

Anslutning Avhopp 1 Omvändelse Avhopp 2 Subjektivt-avhopp Religiositet

Socialiseringsteorin Dep.teorin Finns ingen Finns ingen Finns ingen Ateist

Meningsfullhet Rationella val Agnostiker
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meningsfullhet och tillhörighet. Han var enligt honom själv aldrig religiös ”… det här var 

mer skillnad mellan magi och religion.” (Informant 5). Informanten ansåg sig därmed ha 

haft magiska krafter där krafterna kanaliserades genom hans kropp och inte uppifrån från 

gud. Informanten anser själv att han är ateist, vilket diagrammet visar. Men jag har även 

valt att koppla hans religiositet som agnostisk. Detta då han fortfarande verkar ha en 

magisk religiositet. Vilket jag kallar agnostiker med avsaknad för något bättre. ”Min magi 

stämmer rätt bra med min politiska övertygelse, alltid varit liberal och fått saker att 

hända.” (Informant 5). Han var totalt aktiv i det nyandliga området i åtta år och hans 

avhopp ska alltså inte kopplas samman med det subjektiva avhoppet då han fortfarande 

är kvar i sin religiositet enligt mig.  

 

Informanten beskriver sitt avhopp som traumatiskt. Historien bakom det traumatiska 

innehåller en berättelse om när han och hans dåvarande flickvän skulle åka ner till en 

kund och utföra en sk. spöksafari. Denna praktik hade de som medium bekantat sig med 

förut och alltid fått det bekräftat från kunderna att deras magi fungerade, att andarna var 

borta. Men denna gång blev det inte så då kvinnan ansåg sig att deras magi inte 

fungerande. Kvinnan ansågs av informanten vara psykiskt sjuk och i stort behov av 

psykisk vård. När kvinnan inte ansåg att de hade hjälpt henne fick informanten för första 

gången mothugg från någon kund. ”Om allt det tidigare har varit ett samförstånd mellan 

den som tror och den som hjälper… så var det plötsligt inte så längre.” (Informant 5). 

Vilket fick informanten att tvivla på sina krafter och bli rädd för att någon kan komma till 

skada då han var rädd att han hade förstärkt kvinnans vanföreställning och gjort den ännu 

mer skadlig. Sedan började informanten experimetera med sin aura-praktik och försökte 

se människors aura när de försvann bakom väggar, vilket inte fungerade. Så efter ett tag 

slutade han att tro på praktiken då han inte kunde bevisa den för sig själv längre 

(dep.teori). När jag frågade honom kring hans religiositet skiljer han återigen mellan magi 

och religiositet och anser sig vara ateist. ”Det var jag då också [skrattar]. Kom ihåg! Det 

var magi, inte religion!” (Informant 5).  

 

Jag kopplar deprivationsteorin som en utlösande mekanism då han mådde mycket dåligt 

när hans magi inte verkade fungera, vilket gjorde honom så osäker att han började leta 

efter experimetiella bevis inom andra praktiker såsom auraläsningen. Teorin om 

rationella val kopplas också till informanten då han beskrev att det inte var lönt att 

fortsätta praktisera, då hans sociala resurser ansågs vara bortkastade då det höga 
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engagemanget i religiositeten inte längre gav tilldelning. Informanten har inte upplevt 

en omvändelse eller andra avhopp eftersom han fortfarande utifrån min tolkning till viss 

del fortfarande är religiös i nyandligheten med kopplingar till hans magiska religiositet 

(agnostisk).  

 

5.3.6 Informant 6 

Informantens religiösa resa: Nyandlighet  Kristen  

 

 

                                      Tabell 1:6 

 

Informanen anslöt sig till nyandligheten enligt honom själv då han sökte Jesus. Frisk har 

beskrivit hur de gamla erfarenheterna har en tendens att modifieras och beskrivs med 

nutidens referensramar. Detta stämmer väl överens med informantens beskrivning kring 

det nyreligiösa inträdandet. 

 

”Jag letade efter Jesus, men jag visste inte om att han inte fanns där, så känns det för mig idag. Den Jesus 

som jag har funnit idag – som har förvandlat mitt liv, han letade jag efter.” (Informant 6).  

 

Deprivationsteorin tillsammans med teorin om meningsfullhet och tillhörighet kopplas 

till anslutningen då informanten beskriver hur han sökte det nyandliga området för att 

må bra och göra hans liv meningsfullt, vilket han inte lyckades med enligt sig själv. Då 

han inte mådde bra i det nyandliga området. Han var sökare i den nyandliga miljön i 24 

år och letade alltså enlig han själv efter Jesus. Han tog lite olika kvällskurser och läste 

kring andliga resor och trodde på en andlig verklighet, vilket tolkas som ett deltids-

engagemang.  

 

Avhopp 1 skedde i samband när informanten fick kontakt med en gammal bekant som 

introducerade honom till en alfakurs där han fick internaliseras kring Fadern, Sonen och 

den Heliga anden i en missionskyrka (socialisationsteori). Då alfakursen i min tolkning 

Informant 6 - Utlösande mekanismer

Anslutning Avhopp 1 Omvändelse Avhopp 2 Subjektivt-avhopp Religiositet

Dep.teorin Dep.teorin Dep.teorin Finns ingen Finns ingen Kristen

Meningsfullhet Socialiseringsteorin Socialiseringsteorin

Alienation Alienation

Meningsfullhet

Rationella val
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bidrog till dualistiska tolkningar av informantens forna religiösa liv (onda krafter) är min 

tolkning att de nya budskapen fick honom att må väldigt dåligt då han efter utbildningen 

förmodligen känt att han arbetat sida vid sida med djävulen med tolkningar av 

ovanstående citat. Därför kopplas även deprivationsteorin och alienation till 

informantens avhopp då jag tolkar att informanten fick en kognitiv dissonans till 

nyandligheten via alfakursens nya budskap. De kristna budskapen ändrade informantens 

värderingar kring nyandligheten. Han beskrev att han inte trodde på djävulen innan han 

blev kristen men ”Nu vet han att onda andemakter finns och de som är aktiva inom det 

området öppnar upp för de mörka krafterna.” (Informant 6).   

 

Eftersom informantens avhopp inträffade vid det skede där informanten blev introducerad 

till alfakursen hänger avhoppet och omvändelsen nära samman. Därför kopplas även 

socialiseringsteorin, deprivationsteorin och alienation till informantens omvändelse med 

samma förklaring som ovanstående kring avhoppet. Den kristna läran kan dock även ha 

skapat en känsla av meningsfullhet och de positiva känslorna kan ha bidragit till att det 

kändes naturligt att engagera sig i den kristna gemenskapen (rationella val). Informanten 

är fortfarande kristen så det har inte såvitt jag vet existerat ett andra avhopp eller något 

subjektivt avhopp. Informanten ansåg sig dock inte vara religiös. 

 

”Jag är inte religiös, inte ett dugg! Men jag tror på Jesus, han har förvandlat mitt liv!” (Informant 6). 

 

6. Slutsats 

Tidigare forskning har kunnat visa att utövarens engagemangsgrad kan påverka tiden som 

aktiv eftersom utövaren inte vill känna att hens resurser går förlorade. När informanten 

har känt att det höga engagemanget inte fått tilldelning har denna utlösande mekanism 

kopplats vidare till teorin om rationella val då det inte betraktades som rationellt för 

informanten att fortsätta ha ett religiöst engagemang. Som resultaten i studien implicerat 

har de med heltids-engagemang även varit de som påverkats mest negativt till rörelsen 

och gruppen. Informanternas beskrivningar av sina rörelser har också varit de mest 

psykiskt laddade och när de beskrivit sina inträden och avhopp kan man i deras religiösa 

resa finna en förståelse varför de båda säger sig ha svårt att umgås i gruppdynamiker, då 

tilliten till att gruppen handlar i det kollektiva intresset numera är svagt.  
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När avhoppare med högt religiöst engagemang jämförs med dem med lågt engagemang 

blir det tydligt att den psykologiska inverkan är betydligt mindre när mindre resurser 

tilldelas en religiositet, dvs. de avhoppare som haft låg-engagemangsgrad har betydligt 

färre påverkningsfaktorer till sitt inträde och avhopp, eftersom den lösa religiositeten 

oftast praktiserats privat eller med ett fåtal kunder/signifikanta andra. Dessa informanter 

har därför inte samma erfarenheter av en nära gruppdynamik och därför inte heller upplevt 

gruppens både positiva och negativa påverkningar eller sanktioner i den 

socialiseringsprocess som avhopparna internaliserats i. De religionssociologiska forskare 

som nämnts i studien har lyckats visa hur människor är beroende av sin sociala miljö och 

visat hur mycket de sociala relationerna både kan hjälpa-  och stjälpa en. Därför avslutas 

studien med ett citat från Peter L Berger.  

 

”Man´s world-building activity is always a collective… The individual is socialized to be a designated 

person and to inhabit a… world. Subjective identity and subjective reality are produced in the same 

dialectic… between the individual and those significant others who are in charge of his socialization.” 

(Berger 1969:16)  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

Denna intervjuguide ligger som grund för vilka frågor som ställdes under intervjuerna. 

Frågorna har modifierats utefter informanternas svar (läs metoddel). 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Beskriv din uppväxt, växte du upp religiöst? 

3. Hur var ditt mående innan inträdandet i nyandligheten? 

4. Hur gammal var du när du anslöt? 

5. Hur reagerade din närhet på din religiositet? 

6. Kände du andra som hade samma religiositet och umgicks du med likasinnade? 

7. Hur länge var du aktiv inom rörelsen? 

8. Vad skulle du säga är anledningarna bakom ditt inträde hos nyandligheten? 

9. Mådde du bra som aktivt religiös? 

10. Vad trodde du på? Inom vilka praktiker rörde du dig mellan? 

11. Fanns det en tro på paranormala fenomen? 

12. Hur utövade du din tro? Själv eller med andra? Privat eller offentligt? 

13. Hade du några förväntningar på nyandligheten? 

14. Var det någon kris eller annat som fick dig att gå med i rörelsen? [kritik – ledande 

fråga]. 

15. Hur kom du i kontakt med rörelsen? 

16. Hur upplevde du gemenskapen/ de andra medlemmarna? 

17. Var du ofta med gemenskapen/de andra medlemmarna? Flera gånger i veckan? 

18. Engagerade du dig med andra kring din religiositet? 

19. Känner du nu i efterhand att du blivit manipulerad/hjärntvättad av rörelsen? 

[Kritik! En ledande och negativt laddad fråga som senare togs bort under de 

andra intervjuerna]. 

20. Hur känner du för rörelsen idag? 

21. Berätta, varför lämnade du religiositeten/rörelsen? 

22. Anser du att du blev påverkan av någon eller något som resulterade till ditt 

avhopp? 

23. Har du pratat med andra avhoppare? 

24. Hur mår du idag efter avhoppet?  

25. Är du fortfarande religiös eller har kvar någon religiositet? 
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26. Har din samhälles- eller människobild ändrats efter avhoppet? Hur? Hur ser du på 

sammhället idag? Har du en positiv/negativ människobild? 

27. Vad är hälsa för dig? 

28. Hur kopplar du begreppet religion/religiös? 

29. Är du engagerad i någonting idag? 

30. Har din religiösa historia påverkat dig? Hur? 

31. Vad är meningsfullt i ditt liv idag? 

32. Tror du människor/samhället är i behov av någon religion? 

 

 

 


