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Sammanfattning 
Syftet med studien är att utveckla en socialpsykologisk förståelse för vad det innebär för 

individer att som uppvuxna i frikyrklig miljö i Sverige höra till en minoritet och vad ett 

avståndstagande från denna minoritet innebär i termer av identitetsprocesser. Studien 

genomfördes med kvalitativ metod och tio semistrukturerade intervjuer med avhoppare från 

ett frikyrkligt samfund. För att undersöka fenomenet har vi valt att använda analysmetoden 

Interpretative Phenomenological Analysis, vilken har väglett och präglat metodologiska 

överväganden och analys. Den teoretiska referensramen vilar på en socialkonstruktionistisk 

grund med teorier om socialisation, identitet och avvikande. Informanterna beskriver en 

relativt sluten uppväxtmiljö med en religiös världsåskådning och tydliga gränsdragningar 

mellan rätt och fel. I tonåren kom de i större utsträckning i kontakt med den sekulariserade 

omgivningen utanför och började ifrågasätta församlingens regler och värderingar. Därefter 

följde år av motstridiga tankar som sedan ledde fram till ett avhopp från frikyrkan. Av 

analysen kan vi dra slutsatsen att individer som växer upp i en frikyrklig miljö genomgår en 

socialisation som till viss del avviker från vad som betraktas som normen i samhället. De 

individer som väljer att lämna frikyrkan går genom förändringar i termer av 

identifieringsprocesser. 

 
 
 
Nyckelord: Identitet, socialisation, frikyrka 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Att vara medlem i en frikyrka är att tillhöra en minoritetsgrupp i det svenska samhället. 

Frikyrkor ses ofta ha ett auktoritärt ledarskap och fundamentalistiska åsikter som gör att dess 

medlemmar sticker ut och blir föremål för fördomar. Det har under senare år publicerats ett 

flertal insändare, artiklar och böcker av tidigare medlemmar i frikyrkliga samfund (t.ex. 

Lagercrantz, 2003; Kornhall, 2010; Heltne, 2014). Berättelserna skildrar frågor om inlärda 

värderingar och sanningar om världens beskaffenhet som skiljer sig markant från övriga 

samhällets. De beskriver också upplevelser av personliga kriser och känslor av skuld och 

skam i förhållande till identiteten som frikyrklig. Dessa berättelser antyder de svårigheter som 

det kan innebära för individer att förena erfarenheter från en uppväxt i en frikyrklig kontext 

med det dagliga livet i ett samhälle där religionen inte alls har samma betydelse (se 

Lagercrantz, 2003).  

 

De svenska frikyrkorna1 till exempel Pingströrelsen, Frälsningsarmén och Missionskyrkan, 

befinner sig en ganska unik kontext – Sverige är, i alla fall enligt den offentliga retoriken, ett 

av världens mest sekulariserade länder. Även om en stor andel av svenska folket är 

medlemmar i Svenska Kyrkan visar undersökningar att det aktiva kyrkliga deltagandet är 

extremt lågt, och religiösa övertygelser är vaga eller helt obefintliga (Tomasson, 2002).2 

Religion utgör inte heller en direkt faktor i lagar, politik eller formellt beslutsfattande. 

Härmed verkar de frikyrkliga samfund som finns i Sverige i en omgivande miljö som starkt 

skiljer sig från den religiösa. Inom det svenska utbildningsväsendet skall undervisningen 

enligt lag vara icke-konfessionell. På grund av religionsfriheten tillåts dock friskolor med en 

konfessionell inriktning. Att gå i en konfessionell friskola i Sverige kan troligtvis innebära en 

ytterligare avvikelse från samhällsnormen där majoriteten av barnen och ungdomarna går i 

kommunala skolor. Relationen mellan de gemenskaper och grupperingar som frikyrkliga 

samfund erbjuder och det omgivande samhället utgör ett intressant exempel på olika världar 

som möts.  

                                                        
1 En frikyrka är ett självständigt kristet trossamfund som inte tillåter något avgörande inflytande från staten på 
samfundets lära, gudstjänst, styrelse eller ekonomi. Detta ses som en motsats till den svenska statskyrkan 
(Nationalencyklopedin, 2015-03-31) 
2 Det finns studier som talar för att svenska folket i själva verket inte alls är mindre troende än tidigare; det 
handlar  snarare  om  en  personlig  tro  på  “någonting”  än  om  en  tro  och  anslutning  till  en  organiserad  religion  (t.ex. 
Willander, 2013). För denna studies syfte är dock bilden av Sverige som ett sekulärt land betydelsefull; huruvida 
denna  bild  “egentligen”  stämmer  spelar  mindre  roll. 
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I socialpsykologisk litteratur tillmäts både familjen och skolgången en avgörande betydelse 

för att forma individen till en samhällsmedlem såväl som att prägla hur hen uppfattar och 

interagerar med sin omvärld (se t.ex. Berger & Luckmann, 1991). Individens omgivning utgör 

en källa till identifiering eftersom det är i den som individen ser sig som lik eller olika andra, 

och hur individen ser sig själv i relation till sin omgivning. Identitet kan betraktas som ett 

samspel av två aspekter; hur andra ser individen och hur individen ser sig själv. Forskare 

(t.ex. Lichterman, 2008; Brandt, 2013) är eniga om att religion har stor betydelse för individer 

och deras identitetsskapande. Frikyrkliga samfund utgör ofta en unik miljö, med tydliga regler 

och normer, och en uppväxt i en sådan miljö präglar individens världsbild. Ett utträde ur ett 

sådant samfund är ofta svårt för individen och är jämförbart med andra livsomvälvande 

förändringar (t.ex. Wright, 1984; Lewis, 1986; Buxant & Saroglou, 2008;). 

 

Dessa idéer utgår från en Amerikansk kontext där religionen har en större betydelse än i 

Sverige. Kontrasten mellan frikyrkan och det omgivande samhället torde framhävas i det 

svenska, sekulära samhällsklimatet. Detta skapar frågor om betydelsen av att växa upp i, och 

sedan lämna, en enhetlig frikyrklig miljö i en svensk kontext. Erbjuder socialpsykologiska 

begrepp om socialisation och identitet en förståelse av denna situation? Vad innebär det för 

individen att växa upp i en frikyrklig miljö och sedan möta det sekulariserade samhället? Vad 

händer när personen hoppar av?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse en uppväxt inom, och utträde ur, ett 

frikyrkligt samfund i Sverige har för individens identitet. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver avhoppare från ett frikyrkligt samfund sin uppväxt i den frikyrkliga 

miljön? 

2. Vilken betydelse har mötet med övriga samhällets åsikter och värderingar haft för 

identiteten hos en person som vuxit upp i en frikyrklig miljö? 
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Till studien har vi valt ett specifikt frikyrkligt samfund, men för att skydda deltagarna kommer 

frikyrkan inte att namnges utan kommer i fortsättningen benämnas med det fingerade namnet 

“Samfundet”. Även deltagarnas namn fingeras. 

 

1.3 Disposition 
Efter uppsatsens inledande avsnitt följer en redovisning av den tidigare forskning som finns 

kring ämnet och som placerar denna uppsats i en vetenskaplig kontext. Vi tar upp olika teman 

såsom frikyrkorörelser, identitet och avhopp.  Därefter följer en beskrivning av en teoretisk 

och begreppslig referensram som väglett arbetet med studien och tillämpats i den fördjupade 

analysen av det insamlade materialet. Denna inkluderar till exempel teorier om socialisation 

och avvikande. Metodavsnittet beskriver vårt tillvägagångssätt och överväganden kring 

insamling och bearbetning av det empiriska materialet. Sedan presenteras resultat och analys 

med tillhörande fördjupad analys vilket avslutas med en diskussion av studiens slutsatser och 

betydelsen av dessa. I slutet av rapporten finns referenslista och bilagor. 

 

2. Tidigare forskning 
Vi har tidigare presenterat studiens syfte och varför frågeställningarna är intressanta att 

besvara. Vidare kommer vi att placera frågan i en vetenskaplig kontext av tidigare studier i 

form av en forskningsöversikt med teman som är relevanta för vårt syfte: socialisation och 

identitet, frireligiösa rörelser, utträdesprocesser och sekularisering. Avsikten med det här 

avsnittet är att lyfta fram den vetenskapliga diskussionen kring dessa teman och visa på hur 

vår studie blir aktuell i förhållande till dessa.    
 

Religion har sedan sociologins födelse varit en viktig fråga. I allt större utsträckning har 

sociologiska forskare börjat undersöka religionens roll i fostran, socialisation och 

identitetsskapande hos barn och ungdomar. Amerikansk forskning har visat att föräldrarnas 

religiositet påverkar deras sätt att uppfostra sina barn, vilket i sin tur i hög grad påverkar hur 

barnet socialiseras in i samhället och formar sin egen identitet. Det kan också ha betydelse för 

hur ungdomarna förhåller sig till sin religion senare i livet. Föräldrarnas sätt att uppfostra kan 

påverka barnets vilja att utforska alternativ i livet och en för sträng uppfostran kan till 

exempel hämma tonåringars identitetsutveckling, i synnerhet i de fall då barnen växer upp 

med  en   så   kallad   ”high   tension   religion”,   vilket   innebär   höga   krav   på   engagemang  och   tro  
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(Armet, 2009). Bland ungdomar i allmänhet syns dock tendenser till minskat intresse för 

religion, vilket behandlas i nästa stycke. 
 

Hos många unga minskar religiös tro och deltagande under tonåren, något som ofta antas bero 

på sekulariserande effekter av bland annat högre utbildning. Uecker et al. (2007) nämner flera 

orsaker, till exempel normavvikande beteenden, motsägelsefulla tankar eller familjebildning, 

som kan tänkas bidra, men kan inte peka ut någon enskild anledning som tycks vara 

avgörande. Trots att Uecker et al. (2007) inte identifierar enskilda avgörande faktor till 

amerikanska tonåringars minskade intresse för religion kvarstår faktum att så sker. Även 

Desmond et al. (2010) konstaterar i sin studie, även den gjord i USA, att den senare delen av 

tonåren hos en individ är en kritisk tid för religiös utveckling. Det har argumenterats för att de 

erfarenheter som individer har under sina sena tonårstid är vitala för utvecklandet av en 

religiös tillhörighet, och upprätthållandet av den genom livet. Under dessa år utsätts även 

individer i större utsträckning för händelser som kan ha negativ inverkan på det religiösa 

engagemanget, till exempel att familjer flyttar eller andra familjesplittringar. Dessutom 

sammanfaller dessa år med ökade riskbeteenden som alkoholkonsumtion, brottsbeteende eller 

droger och samtliga av dessa kan ha en inverkan och reducera individers kyrkliga deltagande 

eller religiösa utveckling (Desmond et al., 2010).  

 

Religionens betydelse för människors identitetsskapande har konstaterats inom forskningen. 

Flera forskare menar att människor använder religion som ett verktyg i konstruktionen av sin 

identitet. Tro och gemenskap med en grupp kan utgöra en källa till personlig identifiering och 

på så vi kan religion erbjuda en form av gränsdragning för identiteten för att markera likheter 

och olikheter (Lichterman, 2008; Brandt, 2013). På liknande sätt kan grupper definiera sin 

gruppidentitet. Utifrån deltagande observationer i två olika religiösa organisationer beskriver 

Lichterman (2008) att gruppmedlemmarna använder religiösa termer för att forma och 

argumentera  för  sin  “medborgaridentitet”.  Med  hjälp  av  sin  religion  kan  människor  inkludera  

eller exkludera andra i medborgerliga relationer och grupper och på så vis forma sin egen och 

gruppens identitet. Religiöst språkbruk kan vara en viktig del i denna identitetsprocess 

(Lichterman, 2008). Liksom religiositet kan spela en roll i identitetsskapandet kan även 

avståndstagande från religion ha en motsvarande betydelse för identitetsprocesser. I USA är 

tron på Gud den kulturella normen och förkastandet av en religiös identitet, och antagandet av 

en icke-religiös, erbjuder således ingen större bekräftelse från samhället och kulturen i stort. 

Smith (2011) argumenterar för att en ateists identitet är en skapad identitet som konstrueras i 
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interaktionen med andra människor. Identitetsprocesserna som leder till att en person 

identifierar sig som ateist innebär att denne förkastar sin religiösa identitet och konstruerar sin 

nya identitet baserat vad han tar avstånd från och vad han inte är (Smith, 2011). Identifiering 

kan således även handla om vad man tar avstånd från likaväl som vad man ansluter sig till. 

Det är viktigt att ha i åtanke att dessa studier är gjorda i USA och att det amerikanska 

samhället skiljer sig från det svenska i frågan om religiositet. Normen i det amerikanska 

samhället är att vara troende vilket gör icke-troende till ett avvikande. I Sverige skulle vi 

närmast kunna säga att förhållandet snarare är det omvända. Med andra ord är ett religiöst 

avståndstagande i Amerika inte jämförbart med ett religiöst avståndstagande i det svenska 

samhället. 

 

Hur samhället etiketterar religiösa grupper är av stor betydelse för hur de uppfattas. Orden 

“sekt”   och   “kult”   används   oftast   i  media   och  mer   vardagliga   sammanhang   för att beteckna 

vissa religiösa grupper. Gallagher (2007) visar att dessa benämningar kan användas retoriskt 

för  att  placera  andra  människor  som  “vi”  och  “dem”,  lika  och  olika,  genom  att göra skillnad 

på  normal  och  onormal   religiositet.   I   akademiska  sammanhang  betraktas   termen  “kult”  ofta  

som nedvärderande och man använder hellre det mer neutrala   “New   religious  movement”,  

NRM. Gallagher (2007) diskuterar begreppen och konstaterar att en tydlig definition av NRM 

saknas  men  att  det  kan  finnas  flera  tänkbara.  Ordet  “New”  i  “New  religious  movement”  är  en  

relevant  del  i  hur  man  definierar  sådana  rörelser,  och  definitionen  av  ordet  “ny”  beror  då  på  

vad man jämför med (Gallagher, 2007).  Ordet  “kult”  väcker  mycket  mer  negativa  attityder  

hos allmänheten, visar Olsons (2006) studie   i   Nebraska   i   USA,   än   ordet   “New   religious  

movements”,   vilken   möts   av   tolerans.   Termen   “new   Christian   churches”   möts   av   positiva  

attityder (Olson, 2006). Dessa tre termer kan i praktiken avse samma sak. På så vis menar vi 

att ordvalet har en roll i hur vi ser på religiösa grupper, hur vi talar om dem och vilken 

innebörd vi tillskriver grupperna. Termerna skulle sannolikt inte uppfattas på samma sätt i 

Sverige, men idén om att olika termer väcker olika associationer får anses vara allmängiltig. 

Ett annat sätt att definiera NRM kan vara att beskriva deras förhållningssätt och relation till 

omvärlden och andra etablerade kyrkor. Härnäst följer en sådan beskrivning.  

 

Enligt Buxant och Saroglou (2008) är ett sätt att definiera NRM som nya radikala och 

marginaliserade grupper som tenderar att betona en icke förhandlingsbar syn på tro, sanning 

och handling. Som motsats nämns större, mer inkluderande, kyrkor som i större utsträckning 

kompromissar och anpassar sig för att behålla sin dominerande position. De lyfter även fram i 
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sin forskning att individer som tillhör en NRM tillhör en stark gemenskap. Tillsammans ger 

de varandra psykologiska fördelar som socialt stöd, mental hälsa, mening och ett självförsvar 

mot kognitiva sårbarheter som till exempel oro och depression. Men det har ett pris, för det 

innebär att individen är medlem i en marginaliserad, ofta radikal och socialt bestridd grupp 

som sällan visar en välkomnande attityd mot medlemmars flexibilitet och självständiga 

attityd. Vidare diskuterar de tidigare forskning som visar hur individer tillhörande en NRM 

eller annan liknande religiös grupp är mycket dualistiska i sitt sätt att klassificera världen i ont 

och gott, svart och vitt. Oavsett om det är grupper, människor eller idéer. Grupperna 

framställer  den  egna   gruppen   som  “god”  medan  världen  utanför   står   i  motsats   och   ses   som  

“ond”  (Buxant  &  Saraglou,  2008).   

 

Forskning av Coates (2013) visar att avhopp och utträdesprocessen från frikyrkliga rörelser 

inte är så dramatiska som man kan förvänta sig, men att den ändå innebär en stor 

livsförändring för individen och i vissa fall kan leda till psykologiska besvär. I fråga om New 

religious movements är det en vanlig uppfattning att människor  blir  ”fångna”  i  en  sådan  sluten  

religiös miljö och behöver hjälp att ta sig ur. Mycket tyder dock på att i de flesta fall inte är så 

dramatiskt utan att den oftast handlar om en gradvis process inom individen som leder till 

avhopp. Processen handlar om hantering av tvivel och motstridiga tankar som, när 

copingstrategierna och sätten att att hantera dem inte längre fungerar, leder fram till att 

individen väljer att lämna den religiösa gemenskapen (Coates, 2013). Motstridiga tankar och 

etiska konflikter mellan församlingens läror och den egna uppfattningen är vanliga 

anledningar till att medlemmar i NRMs lämnar gemenskapen. Ex-medlemmar upplever ofta 

att de mår sämre under en tid strax efter avhoppet och att deras tro minskar. De som redan 

tidigare varit depressiva riskerar att bli deprimerade och de allra flesta upplever efter 

avhoppet ett minskat förtroende för relationer och gemenskaper. I långa loppet har de dock en 

starkare tro och spiritualitet än andra, som inte varit medlemmar i liknande församlingar 

(Buxant & Saroglou, 2008).  

 

Ångest, depression och känslor av skuld menar Swartling och Swartling (1992) är vanliga 

psykiatriska problem under tiden efter avhoppet. I svårare fall kan personen till och med 

uppvisa allvarliga psykopatologiska drag. På lång sikt återhämtar sig ex-medlemmar dock bra 

(Swartling & Swartling, 1992). Wright (1984) påpekar dock att det finns en skillnad mellan 

ex-medlemmars attityder till rörelsen efter avhoppet beroende på hur utträdet skett. De som 

lämnat rörelsen frivilligt tenderar att vara mer positivt inställda till den än de som fått hjälp 
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genom terapi och liknande för att ta sig ut. De som lämnat frivilligt upplever inte att de varit 

hjärntvättade och beskriver att de efteråt snarare blivit klokare av erfarenheten, på ett liknande 

sätt som vid andra stora förändringar i livet såsom skilsmässa eller karriärbyte (Wright, 1984). 

Personer som frivilligt och på egen hand lämnar NRMs tar längre tid på sig att lämna rörelsen 

än de som får hjälp genom terapi. De tenderar också att reflektera mer kring sitt medlemskap 

och deras attityder till rörelsen är efteråt mer ambivalenta och komplexa (Lewis, 1986). 

Forskningen av Wright (1984) och Lewis (1986) koncentrerar sig på avhoppares attityder till 

sitt tidigare medlemskap i NRM, men studierna är amerikanska och kan därför inte med 

säkerhet göras giltiga i Sverige. Swartling och Swartlings (1992) studie är gjord i Sverige men 

är en psykologisk studie och är tydligt koncentrerad på negativa psykologiska konsekvenser. 

Dessa studier kan bidra till förförståelse och inblick i möjliga processer under ett avhopp från 

NRM, men ingen av dem kan helt besvara vårt syfte. 

 

För att ge en förståelse för det samhälle som individer har blivit frikyrkligt uppfostrade inom 

är det viktigt att se vilken roll religionen har och har haft i Sverige. Den tidigare forskningen 

kring detta ämne har i huvudsak koncentrerat sig på Sveriges och svenska folkets ointresse för 

religion och spiritualitet (Tomasson, 2002; Bromander, 2011). Sverige har beskrivits som ett 

av världens mest sekulariserade länder, och Norden beskrivits som en av världens mest 

sekulariserade regioner. Det kyrkliga medlemskapet är förvisso högt medan det kyrkliga 

deltagandet är extremt lågt. Trots att majoriteten av befolkningen är medlemmar i Svenska 

kyrkan deltar endast ett fåtal procent regelbundet i gudstjänster, och det stora flertalet av 

medlemmarna ställer sig dessutom avvaktande till de trosföreställningar som handlar om Gud 

och Jesus (Bromander, 2011). Religionsforskare menar att det de senaste årtiondena har skett 

en världsomspännande trend med ökat intresse för religion men det ser inte ut att gälla för de 

nordiska länderna (Tomasson, 2002). Svenska kyrkan redovisar ett medlemsantal på 64.6% av 

Sveriges befolkning år 2014 (Svenska Kyrkan). Enligt statistik hämtad år 2010 från European 

Value Study, referarad i Willander (2013) erkänner endast 15% att  de  “tror  på  en  personlig  

Gud”.  Däremot   instämde  46%  av  svenska  befolkningen  att  de  “tror  på  någon form av ande 

eller  livskraft”.  Resterande  39%  är  osäkra  eller  avfärdar  helt  en  tro  på  en  ”gud,  andlighet  eller  

övernaturlighet”.  Det innebär att ungefär halva Sveriges befolkning, definierar sin tro som 

“någon  form  av  ande  eller  livskraft”.  Denna  definition  av  “ande  eller  livskraft”  är  en  för  vag  

och otydlig form av tro för att kunna vara förenlig att avspegla kristna doktriner, och när 

statistiken läses på detta sätt kan Sverige ses som världens mest sekulariserade land 

(Willander, 2013). 



 11 

 

Utifrån forskningsöversikten kan vi konstatera att Sverige utmärker sig som ett land med 

ovanligt svagt intresse för religion. Mot bakgrund av detta kan vi förstå de svenska 

frikyrkornas minoritetsposition. Religion i allmänhet har betydelse för människors världsbild 

och identitetsskapande men i fråga om frikyrkor kan religionen tillsammans med en 

insocialisation i frikyrkliga miljöns regler och normer tänkas utgöra en stark påverkan på 

individen. Det finns olika anledningar till att medlemmar väljer att lämna frikyrkan, 

gemensamt för alla är dock att utträdet inte sker snabbt och lätt utan ofta innebär en process 

av motstridiga tankar och känslor. Den mesta forskningen kring NRM, avhopp och identitet är 

gjord i USA. Eftersom det amerikanska samhället skiljer sig från det svenska i flera 

avseenden, här i huvudsak i fråga om religiösa normer, kan den amerikanska forskningen inte 

säkert sägas vara giltig i den svenska kontexten. Vidare pekar forskning om religiositet och 

sekularisering på att Sverige är unikt i sammanhanget, vilket innebär en svårighet att applicera 

utländska studier om religion i det svenska samhället. Att undersöka avhopp från frireligiösa 

rörelser i Sverige kan ytterligare nyansera forskningen kring ämnet genom att studera avhopp 

i en unik kontext. Även om det finns viss forskning rörande avhopp från svenska 

frikyrkosamfund tycker vi oss se en kunskapslucka i fråga om socialpsykologisk forskning 

rörande socialisation och identitetsprocesser i fältet. Mot den bakgrunden vill vi bidra till en 

ökad förståelse kring avhopp från frikyrkorörelser i Sverige. 

 
 

3. Teori 
Den teoretiska förankringen för denna uppsats finns huvudsakligen i Berger och Luckmanns 

socialkonstruktionistiska teori om socialisation och Goffmans teori om avvikande, men även i 

Cooleys idé om primära grupper samt Mishevas analys av skam och skuld. Teorierna är 

relevanta för syftet eftersom de beskriver processer och problem i socialisationen som har 

betydelse för individens identitetskonstruktion. Genom att undersöka socialisationsprocessen 

vill vi ge förståelse för hur individernas möte med olika sammanhang har betydelse för 

identitetsskapandet. Teorin är också användbar för att förstå vad en socialisation in i en 

relativt sluten frikyrklig miljö kan innebära för individen i termer av upplevelser och 

förhållningssätt i relation till övriga samhället utanför församlingen. 
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3.1 Socialisation och misslyckad socialisation 
Berger och Luckmann (1991) beskriver den primära socialisationen som det första 

grundläggande formandet av individen till att bli en samhällsmedlem. Under den primära 

socialisationen internaliserar individen omgivningens, och de närstående signifikanta andras, 

världsbild. Den världsbild som internaliseras är den enda verklighet som individen kan 

förhålla sig till och utanför den existerar ännu inget annat. De signifikantas andra är ofta 

familjemedlemmar eller andra mycket närstående relationer, och när deras bild av världen 

internaliseras görs det utan att ifrågasätta eller problematisera (1991, s. 149ff). Det specifika 

innehållet som internaliseras under den primära socialisationen varierar mellan olika 

samhällen, men gemensamt är att språket är särskilt viktigt. Med språket följer även ramar för 

hur världen tolkas och förstås (1991, s. 155). 

 

Primära grupper karaktäriseras av människors nära association, ansikte mot ansikte, och 

samarbete   med   varandra   och   kan   beskrivas   som   en   “vi-känsla”.   Gruppen   inkluderar   till  

exempel familj, vänner och grannskap och utgör en grund som formar individen socialt 

(Cooley, 1909, s. 23ff). Den utgör individens första och mest fullständiga erfarenhet av en 

social grupp eller enhet (Cooley, 1909, s. 26ff). På så vis har idén om primära grupper 

relevans när vi talar om primär socialisation och den miljö individen växer upp i. 

 

Enligt Berger och Luckmann (1991) är den primära socialisationen är klar när den sekundära 

tar vid. Den handlar om att internalisera de institutionella subvärldar som individen möter 

utanför sin första värld (1991, ss. 157ff). Den primära socialisationen kan förstås som 

individens första år som de i huvudsak tillbringar med familj i sin hemmamiljö. Då kan 

exempel på institutioner som individer möter i den sekundära socialisationen vara skola, jobb 

och andra miljöer utanför den första. När de världar som individen internaliserat vid primär 

och sekundär socialisation inte överensstämmer helt med varandra uppstår en diskrepans, en 

grad av misslyckad socialisation, vilken individen på något måste hantera. Det kan vara fråga 

om att individen måste välja en av världarna (1991, ss. 183ff). Alternativet är att individen 

genomgår en re-socialisation, vilket innebär att hon måste plocka isär och omvärdera vissa 

saker hon lärt sig under sin primära socialisation (1991, s. 176). 

 

Känslor har en viktig roll i socialisationen, i synnerhet under den primära, eftersom de lär 

individen att kommunicera med andra och förhålla sig till normer. I sin analys skriver 

Misheva (2000) att skam kan beskrivas som en intensivt smärtsam och självmedveten känsla 
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som involverar hela självet. Den påverkar interaktionen med andra genom att hämma och 

avskärma individen och få denne att vända sig inåt sig själv (2000, s. 53ff). Den kan förstås 

utgöra ett hot mot självbilden och identiteten genom att isolera individen och hämma 

interaktionen med andra och därmed leda till känslor av utanförskap och alienering från 

gruppen som individen ser sig höra till. Liksom misslyckad socialisation kan även skam ses 

trigga frågan om individens identitet. De som är mest benägna att känna skam är de vars 

socialisation varit problematisk eller rent av misslyckad. På så vis har känslan av skam en 

viktig roll i socialiseringsprocessen eftersom den lär individen att kommunicera med andra 

och sanktionerar avvikelser från normer och regler (2000, s. 56ff). Känslan av skuld utgör inte 

ett lika stort hot mot individen och dess självkänsla och är därför lättare att utstå än skam. Det 

kan rent av finnas en viss stolthet i att medge sin skuld, eftersom det tyder på att individen är 

en moralisk person (2000, s. 54). Känslan av skuld betraktas  som  en  ”modernare”  känsla. Det 

är svårt att göra en klar distinktion mellan skuld och skam, men något som skiljer dem åt är 

att skam drabbar hela självet medan skuld snarare berör en viss del av självet i ett visst 

sammanhang (2000, s. 90ff). 

 

Den subjektiva verkligheten är beroende av plausibilitetsstrukturer, det vill säga ett slags 

social bas eller process för att upprätthålla verkligheten; en miljö som bekräftar ens identitet 

genom att avgränsa möjliga sätt på vilka världen kan ges mening (Berger & Luckmann, 1991, 

s. 174ff). Varje individ har alltså en verklighetsuppfattning och ett meningsgivande 

symbolsystem som är knutet till sin sociala omgivning. Plausibilitetsstrukturerna upprätthålls 

genom språket och i social interaktion med andra individer med samma plausibilitetsstruktur. 

Om individens begreppsvärld utmanas i till exempel mötet med andra individers 

begreppsvärld uppstår en kris för plausibilitetsstrukturen, då kan enligt Berger och Luckmann 

(1991) en alternation inträffa. Alternationen innebär ett skifte av individens 

verklighetsuppfattning och är en process av re-socialisation. Det mest effektiva 

tillvägagångsättet för att uppnå en lyckad alternation är att ta hjälp av, och socialiseras in i en 

annans individs begreppsvärld (1991, s. 176ff). 

 

Habituering är en form av upprepat handlingsmönster och tankemönster, när sådana beteenden 

formas till en habituerad vana för individer så begränsar det individers förmåga att se 

ytterligare alternativ till en situation som också skulle varit möjliga. När ett handlingsmönster 

eller tankemönster blivit habituerat och vedertaget för en grupp människor uppstår en 

institutionalisering (Berger & Luckmann, 1991, s. 70ff). 
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3.2 Identitet 
Identitet är, enligt Berger och Luckmann (1991), en grundläggande aspekt av människans 

subjektiva verklighet. Den står i dialektisk relation till samhället; den kommer till, 

upprätthålls och omformas genom social interaktion och sociala relationer (1991, s. 194). 

Identiteten kan förstås som en dialektisk process av själv-identifiering och andras identifiering 

av en (1991, s. 152). Den formas alltså ömsesidigt och samtidigt av hur andra ser på individen 

och hur individen ser sig själv. 

 

Även Goffman (1963) diskuterar identitet och skiljer då mellan vad han kallar social identitet 

och personlig identitet. Den sociala identiteten är den del av vår identitet som hanterar hur 

omgivningen uppfattar och definierar oss. Han beskriver den sociala identiteten som en bättre 

term än social status, eftersom den sociala identiteten även tillskriver individen attribut som 

till exempel uppriktig eller snål, snarare än enbart yrke, kläder eller liknande statusmarkörer 

(1963, s. 12). Den sociala identiteten varierar och är beroende av den sociala kontexten. Den 

personliga identiteten däremot beskriver han som den del av vår identitet som dels består av 

dokumenterbar fakta och levnadsbeskrivningar, till specifika markörer som skiljer individer 

från andra. Kombinationen av dessa två gör individen unik (1963, s. 73ff). Identitetsbegreppet 

fångar en problematik för individer som bär  med  sig  ett   “skumt   förflutet”  kopplat   till  deras  

personliga identitet: för att andra ska förstå vem man är, behöver de känna tills ens personliga 

identitet men samtidigt kan denna personliga identitet strida mot den sociala identitet som 

man uppvisar i nya sammanhang. Individer kan därför manipulera sin personliga identitet så 

den överensstämmer med den aktuella sociala identiteten (1963, s. 82). I fall där personlig 

identitet står i konflikt med social identitet, liksom fall där identiteten hotas eller genomgår en 

betydande förändring, skulle man kunna tala om en identitetskris. 

 

För att förstå hur en person som vuxit upp i frikyrklig miljö kan uppleva och hantera mötet 

med det sekulariserade samhällets åsikter och värderingar kommer Goffmans teori om 

normbrytande och avvikande att användas. Den är användbar eftersom den behandlar hur 

avvikande egenskaper hos en individ kategoriseras och bemöts av omgivningen och hur den 

avvikande individen kan hantera detta. Den belyser också aspekter och problematik relaterade 

till identiteten i de fall där individen avviker från normen på ett sätt som av omgivningen 

betraktas som negativt.  
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3.3 Avvikande 
Goffman (1963) skriver att samhället har etablerat sätt att kategorisera människor utifrån deras 

egenskaper och att människor tillskriver varandra en social identitet utifrån vilken de har 

föreställningar om personliga attribut. Om det framkommer att en individ har ett attribut som 

betraktas som dåligt kan det i andras ögon reducera personen och dennes värde. Ett sådant 

attribut är ett stigma. Ett stigma är något nedvärderande, ett negativt attribut som skiljer 

personen från andra och som orsakar en betydande skillnad mellan hur andra uppfattar 

personen och hur denne faktiskt är (1963, s. 11ff). Ett sådant attribut kan vara direkt 

uppenbart eller mer dolt. Beroende på hur uppenbart stigmat är för andra kan den 

stigmatiserade hantera det på olika sätt (1963, s. 14ff). Ett stigma som inte genast är 

uppenbart blir för den stigmatiserade en fråga om hur denne ska hantera informationen; att 

visa eller dölja (1963, s. 57). Goffman betonar också att stigma bör förstås i termer av 

relationer snarare än attribut i sig. Det är en relation mellan attribut och stereotyp; innehavet 

av ett icke önskvärt attribut skiljer individen från vad som förväntas och vad som betraktas 

som  “normalt”  (1963,  s. 14ff). 

 

Referensramen knyts ihop genom teorin om identitet. Identitet förenar teorierna om 

socialisation och avvikande, eftersom att både socialisation och avvikande har betydelse för 

hur individen orienterar sig i den sociala världen. Socialisationen kan ses som formandet av 

en identitet medan kategorisering och avvikande utmanar den. Individer skapar och omskapar 

sin identitet genom interaktion med omgivningen, och bli på så vis aktörer som kan förhålla 

sig till sin uppväxt och till omgivningens förväntningar. 

 

I det här avsnittet har vi beskrivit den teoretiska referensram vi kommer att förhålla oss till i 

vår senare analys. Teorin har även väglett en del metodologiska överväganden, vilka vi 

redogör för i nästa avsnitt. 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningsprocess och dess olika faser. Syftet är att ge 

en bild av hur undersökningen genomförts och vilka överväganden som gjorts. Inledningsvis 

följer en kort beskrivning av studiens metodologiska utgångspunkt. Vi går sedan vidare och 

presenterar mer ingående forskningsprocessens genomförande och redogör för det urval av 

informanter som gjorts, samt datainsamlingsmetod och analysprocessens förfarande. I 

kapitlets avslutande del kommer vi presentera de etiska överväganden vi beaktat. 

 

Studien är kvalitativ och utgår från en fenomenologisk ansats. Det empiriska materialet utgörs 

av intervjuer med semistrukturerade intervjufrågor. Vidare bär vår fenomenologiska ansats 

influenser av hermeneutik eftersom tolkning har haft en betydande roll både för vår förståelse 

av intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter och i forskningsprocessen. Studiens syfte 

och frågeställningar kräver en kvalitativ metod eftersom de eftersträvar förståelse kring ett 

fenomen – vilken betydelse uppväxten i, och avhoppet från, en frikyrklig miljö i Sverige har 

för individens identitet. För att uppnå förståelse behöver materialet bestå av djup och 

detaljrikedom i skildringarna av individers upplevelser och erfarenheter. Den 

fenomenologiska ansatsen används ofta inom psykologin, men blir här socialpsykologisk 

eftersom vi undersöker identitet i termer av social interaktion. 

 

4.1 Urval 
Urvalet av informanter gjordes utifrån fyra kriterier. Det första var att informanterna skulle ha 

vuxit upp i en frikyrklig miljö med föräldrar som var aktiva medlemmar i en frikyrka. För att 

få en inblick i betydelsen av att ha vuxit upp i en relativt sluten miljö var vårt andra kriterium 

att informanten skulle ha genomfört minst grundskolan i den frikyrkliga miljön. På så vis 

antas den frikyrkliga miljön ha präglat individens primära socialisation genom att genomsyra 

kyrka, skola och familj. Det tredje kriteriet gällde informanternas ålder, vilken bestämdes till 

ungefär mellan 25 och 30 år. Åldersspannet var tänkt som en ungefärlig riktlinje och avsikten 

var att få en grupp informanter som vuxit upp och hoppat av i ungefär samma tidsperiod. För 

någon som lämnat församlingen långt tidigare kan omständigheterna ha varit annorlunda i 

termer av förändringar inom församlingen och det övriga samhällets syn på den. Eftersom 

frikyrkans egen skola har funnits under relativt kort tid krävdes en ganska ung åldersgrupp för 
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att de skulle ha hunnit genomföra sin skolgång där. Det fjärde, och sista, kriteriet var att 

samtliga idag skulle ha lämnat den frikyrkliga miljön. Personerna behöver inte ha lämnat sin 

tro. Valet att inkludera personer som lämnat församlingen är motiverat av studiens syfte och 

frågeställningar att undersöka identitetsprocesserna knutna till avhoppet.  

 

Avsikten med dessa kriterier var att samla en relativt homogen grupp informanter i termer av 

erfarenheter för att stärka studiens giltighet. Det görs genom att urvalet fokuserar på den 

specifika erfarenheten och nyanser och likheter i denna, snarare än variationer. Den valda 

analysmetoden betonar också ett urval baserat på likhet utifrån viktiga variabler (Smith, 2012, 

s. 75). Vidare stärks giltigheten av noggrannhet i förankringen till empirin samt en 

transparens i beskrivningen av tillvägagångssättet. Mer om analysmetoden och det 

erfarenhetsspecifika urvalet följer i avsnittet om kodning och analys. 

 

Vi valde en specifik frikyrklig miljö som vi här av anonymitetsskäl kallar Samfundet. 

Samfundet som frikyrklig miljö valdes av flera anledningar. Församlingen utgör just en sådan 

miljö som är intressant utifrån urvalskriterierna. Församlingen är en av de större frikyrkorna i 

Sverige och även allmänt känd i landet genom diskussioner i media. Således har deras 

verksamhet haft betydelse för många människor. Samfundet bedriver även egen 

skolverksamhet. Den avgörande faktorn är dock den personliga kopplingen till Samfundet; en 

av oss har stor förförståelse av fältet samt goda kontakter i form av vänner och bekanta inom 

Samfundet. Det skapar en unik möjlighet att komma i kontakt med informanter som 

samtycker till att bli intervjuade. De flesta informanterna är vänner och bekanta till en av oss 

och några intervjupersoner har vi blivit tipsade om via vänner. Vi är medvetna om att vänner 

som informanter kan innebära en problematik, till exempel att informanterna på grund av sin 

relation till intervjuaren inte berättar vissa saker. Med detta sagt kan det även finnas positiva 

aspekter, som att informanterna vågar tala öppet och dela med sig av känsliga erfarenheter 

och minnen eftersom de känner trygghet i relation till intervjuaren. 

 

4.2 Avgränsning  
Avsikten med den här studien är att är att undersöka vilken betydelse en uppväxt inom, och 

utträde ur, ett frikyrkligt samfund i Sverige har för individens identitet. I den här 

undersökningen tas inte hänsyn till faktorer såsom kön, etnicitet, klass eller liknande. Det kan 
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tänkas att skillnader kan finnas beroende på till exempel kön, men vi koncentrerar oss här på 

individens erfarenheter och upplevelser i sig snarare än skillnader mellan olika grupper. 

  

4.3 Insamling av material 
Intervjuer var den lämpligaste metoden att framkalla det material som var nödvändigt för 

studiens syfte. Detta beror på att intervjuerna gav ett rikt material i form av 

förstahandsskildringar av erfarenheter som inte skulle varit åtkomliga med andra 

datainsamlingsmetoder. En enkätundersökning med svarsalternativ skulle inte kunna generera 

samma detaljrikedom och dessutom skulle svaren styras av vår förutfattade mening. 

Observationer ger inte möjlighet att undersöka minnen och tidigare erfarenheter. 

 

Materialet som ligger till grund för analysen har samlats in genom tio stycken kvalitativa 

intervjuer där de flesta intervjuer är cirka en timme och några är längre. Intervjuerna kan 

beskrivas som semistrukturerade på så vis att intervjuguiden består av några teman som 

utvecklats ur studiens syfte och för var och ett av dessa teman formulerades frågor. Frågorna 

är avsedda att vara till stöd och hjälp under intervjun, snarare än att strikt styra samtalet. 

Intervjuguiden utformades på det sättet för att ge oss som intervjuare en viss trygghet och 

stöd, då båda har begränsade erfarenheter och färdigheter i intervjuteknik. Plats och tid för 

intervjuerna har valts efter informanternas önskemål, där de känt sig bekväma och trygga. 

Detta har ofta inneburit att intervjun skedde hemma hos informanten eller på café. 

Intervjuerna har genomförts enskilt, med en intervjuare och en informant åt gången, och 

spelats in med våra telefoners ljudupptagningsfunktioner. Samtliga intervjuer förutom två har 

spelats in, eftersom två av informanterna föredrog att inte bli inspelade. Istället togs 

minnesanteckningar. Allt material används i analysen, men endast transkriberingarna citeras 

för att säkerställa korrekta citeringar. Transkriberingen av inspelningarna har gjorts ordagrant, 

men pauser, hummanden och liknande har uteslutits såvida de inte har bedömts som 

meningsfulla (Aspers, 2011, s. 156). Talet har översatts till skriftspråk, dels för att undvika 

fördummande men också för att texten skall bli lättare att läsa och bearbeta (Trost, 2005, s. 

109). En ordagrann transkribering av informanternas utsagor skulle innebära ett överflöd av 

talljud och ofullständiga meningar, vilket i textform kan framstå som fördummande. 

 



 19 

4.4 Kodning och analys 
För kodning och analys har den fenomenologiska metoden Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA) använts. Metoden är särskilt lämplig för ett mindre antal djupintervjuer som 

behandlar individers subjektiva, personliga erfarenheter och upplevelser, och tolkningar av 

dem (Smith, 2012, s. 73ff). IPA bygger på tre primära och teoretiska grundstenar: 

fenomenologi, hermeneutik och idiografi. Dessa grundstenar innebär att man intresserar sig 

för den upplevda erfarenheten, med dess specifika individer, detaljer och kontext, samt 

tolkningen av erfarenheten (Smith, Flowers & Larkin, 2013, s. 11ff). Detta stämmer väl 

överens med vår metodologiska ansats eftersom avsikten är att skapa förståelse av individers 

upplevelser och erfarenheter av ett frikyrkligt avhopp. Urvalet av informanter gjordes med 

hänsyn till deras specifika erfarenheter kring ett bestämt fenomen, något som också är centralt 

i IPAs metod. Fenomenet som är intressant för studien är identitetsprocessen kring ett 

frikyrkligt avhopp, och av den anledningen valdes informanter med just den specifika 

erfarenheten, snarare än variation i faktorer såsom kön eller etnicitet. Avsikten är snarare att 

representera ett perspektiv än en population (Smith, 2012, s. 75).  

 

Analysprocessen inleddes med noggrann och upprepad läsning av transkriberingarna och 

intervjuanteckningarna, och löpande gjordes noteringar och kommentarer. Dessa anteckningar 

i marginalen kunde handla i stort sett om vad som helst, beroende på vilka tankar och 

funderingar som dök upp hos oss. Det var innehållsmässigt; vad individen sa i form av 

nyckelord, intressanta uttalanden och förklaringar, eller relaterat till hur individen uttryckte 

sig; reaktioner, tveksamhet, upprepningar av ord eller liknande (Smith, 2012, s. 77ff). I nästa 

steg grupperades de ursprungliga kommentarerna och abstraherades i kategorier, beroende på 

hur de hängde ihop. Kommentarerna kunde bestå av enstaka ord eller korta meningar, till 

exempel  “Sex=tabu”,  “kontakt  med  fördomar”  eller  “undviker  att  berätta  om  uppväxt  idag”.  

De  olika  kommentarerna  grupperades  sedan  in  i  kategorier  till  exempel  “skam”,  “fördomar”  

eller  “ifrågasättande”.  Kategorierna  i  sin  tur  sorterades  in  i  övergripande  teman  “uppväxt”  och  

“utträde”   som   vi   sedan   knöt   till   teorier   om   primär,   sekundär socialisation och avvikande 

beteende. Abstraheringen innebar en konceptualisering och omformulering i mer sociologiska 

termer. På den här nivån hade teman abstraherats till en teoretisk och begreppslig nivå. I detta 

stadie var vi sannolikt influerade av transkriberingen som helhet och processen innebar en 

rörelse i en hermeneutisk cirkel, där delen tolkas i relation till helheten och helheten tolkas i 

relation till delen. 
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Fördelen med denna analysmetod var att vi genom den här processen har översatt individers 

erfarenheter av upplevelsen till ett sociologiskt språkbruk där teorier och begrepp blev 

användbara, men var tydligt grundade i det empiriska materialet. Genom en abstrahering och 

tillämpning av teoretiska begrepp har vi översatt den vardagliga förståelsen och första 

ordningens konstruktion hos våra informanter till ett existerande teoretiskt språk som därmed 

kan bidra till forskningen (Aspers, 2011, s. 46ff). Sammanfattningsvis består den här 

analysprocessen av en stegvis abstrahering från empiri till kommentarer och anteckningar, till 

kategorisering av dessa, och slutligen upp till en tematisering och teoretisering av dessa. På så 

vis behåller resultatet en tydlig förankring i empirin.  

 

4.5 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som tagits i beaktande under studiens genomförande har skett i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Varje informant har inför intervjun delgivits 

om syftet med forskningsprojektet, att materialet endast kommer att användas till studiens 

syfte och inget annat kommersiellt bruk (2002, s. 14). Vidare att deras medverkan är frivillig, 

deras rättighet att avbryta intervjun och utträde ur forskningsmaterialet när som helst fram 

tills det att uppsatsen lämnas in för bedömning (2002, s. 7). Vi informerade även om att 

endast behöriga har tillgång till transkriberat material, att namn som nämns i deras intervju 

fingeras i transkriberingen och därmed förblir anonyma och otillgängliga för utomstående 

(2002, s. 12ff). Det frikyrkliga samfundets namn och informanternas namn är fingerade i 

uppsatsen. 

 

Informanterna erbjöds inte att få läsa genom transkriberingen eftersom det är vanligt att när 

informanter läser sin utskrift anser att de framstår som osammanhängande eller okunniga 

(Aspers, 2011, s. 159). Vi delgav även om risken att personligt detaljerade utsagor som 

informanterna gav kan komma att identifiera dem som intervjupersoner men att vi gör vårt 

yttersta för att identifiering inte ska ske. Det lades stor vikt vid det forskningsetiska 

övervägandet om informerat samtycket eftersom att de som materialgenererande informanter 

delar med sig av mycket personlig information om sig själva och närstående. Informanternas 

personliga utsagor och uppgifter om identifierbara uppgifter har lagrats och antecknats på ett 

sådant sätt att enskilda personer ska vara så svåra att identifiera som möjligt. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12ff). Detta krav om konfidentialitet har vi i synnerhet tagit i 

beaktande då många av de utsagor som vår studie har till grund kan uppfattas som känsliga 
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eftersom de handlar om personliga och privata erfarenheter och tankar. Genom att värna om 

informantens integritet har vi förhoppningen att skapa en trygghet och förtroende där 

informanten vågar ge uttömmande svar. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används i diskussionen kring en studies trovärdighet. 

Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i mätningarna medan validitet avser giltigheten av 

den valda mätmetoden i förhållande till syftet (Trost, 2005, s. 111ff). Dessa två begrepp 

används oftast i fråga om kvantitativa studier. I en kvalitativ studie vill man snarare visa på 

trovärdigheten genom att beskriva materialinsamlingen och analysen och visa hur dessa är 

relevanta för syftet (Trost, 2005, s. 113). Vi ämnar därför i vårt metodkapitel att med en 

utförlig redogörelse beskriva arbetsprocessen, hur vi samlat in material och hur vi sedan 

analyserat det med förhoppningen om att vi på det viset kan visa på hur våra slutsatser har en 

nära förankring i empirin. Vårt syfte och frågeställningar gör inte heller anspråk på att visa på 

orsaker och samband utan snarare att undersöka och beskriva, därför anser vi att vi kan visa 

på god forskning och god trovärdighet genom transparensen i vår beskrivning av 

överväganden och tillvägagångssätt. 

 

4.7 Informanter 

Samtliga intervjupersoner har under större delen av sin barndom varit aktiva medlemmar i 

den kristna frikyrka vi här kallar Samfundet. Deras föräldrar har i vuxen ålder anslutit sig till 

församlingen och då även inkluderat sina barn. Det innebär att en del informanter varit med 

sedan de föddes eller var mycket små medan andra kom med något senare, till exempel när de 

börjat grundskolan. Informanterna har genomfört hela eller större delen av sin skolgång inom 

församlingens egen grundskola och gymnasium, vilken har en konfessionell inriktning i 

enlighet med Samfundets värderingar. Utöver skolan och de obligatoriska 

undervisningstillfällen ägnades en del av informanternas fritid åt gudstjänster som Samfundet 

anordnat flera gånger varje helg och under vardagskvällar. Samfundet erbjöd dessutom olika 

aktiviteter i form av körsång, teatergrupper, idrottsföreningar och mindre gudstjänstträffar 

hemma hos församlings-medlemmar. Dessa aktiviteter har våra informanter tagit del av i 

olika utsträckning. Några ägnade sig även åt aktiviteter utanför församlingen. Sammantaget 

utgjorde dock tiden i skolan och fritidsaktiviteter inom Samfundet en betydande del av 

informanternas liv. 
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Den teoretiska referensramen i kombination med analysmetoden IPA har haft en central roll 

och väglett de metodologiska valen för vår studie. Tillsammans präglar de även resultatet och 

analysen av det insamlade materialet. I nästa avsnitt presenterar vi intressanta delar av vad 

som framkommit under intervjuerna. 

 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de delar av vårt insamlade material som är relevanta i relation för 

studiens syfte – att undersöka betydelsen av en uppväxt inom och ett utträde ur en frikyrklig 

miljö har för identiteten. 

 

I intervjuerna berättar informanterna om sin uppväxt och tid som medlemmar i Samfundet och 

om deras utträde ur församlingen. Uppväxten inom Samfundet beskriver de i positiva ordalag; 

de talar om en trygg uppväxt i en säker, relativt sluten, miljö med i princip samtliga vänner 

inom församlingen. Alla informanter berättar att de under tonåren började ställa frågor och 

ifrågasätta tron och de normer och regler som de levt enligt i den frikyrkliga miljön. Detta 

sammanfaller med en tid då de i större utsträckning börjar vistas och umgås mer med personer 

utanför Samfundet. Vid den här tiden provar de flesta också sådant som inom församlingen 

inte är tillåtet, till exempel alkohol. Ingen av informanterna kan härleda sitt utträde till en 

specifik tidpunkt, utan det beskrivs snarare som en flerårig process av ifrågasättande och 

minskat intresse för Samfundet. De flesta beskriver utträdet som relativt odramatiskt, men 

påpekar också att de i efterhand behövt bearbeta sina erfarenheter. Informanterna har olika 

förhållningssätt till sin uppväxt idag och sätten de har bearbetat sina erfarenheter på varierar. 

Samtliga informanter tar idag avstånd från Samfundet, men några av dem tror fortfarande på 

en Gud. 

 

Resultatet presenteras i fyra avsnitt: det första behandlar informanternas uppväxt och 

socialisation inom Samfundet. Det andra temat handlar om informanternas möte med 

omvärlden och processen av ifrågasättande som utmynnade i avståndstagande från 

församlingen. I tredje temat belyser vi hur informanterna beskriver sin tillvaro i världen 

utanför Samfundet. Dessa teman speglar därmed vår teoretiska utgångspunkt i 
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socialisationsbegreppet. I fjärde avsnittet fördjupas analysen i förhållande till specifika 

teoretiska begrepp 

 

5.1 Barndomen i en bubbla 
I detta avsnitt lyfter vi fram delar av informanternas berättelser om hur de vuxit upp och 

socialiserats in i en sluten frikyrkligt religiös miljö. Materialet kännetecknas av 

informanternas kluvenhet till sin uppväxt; å ena sidan beskrivs en bra, trygg och säker 

uppväxt men å andra sidan en problematik i förhållande till det övriga samhället. Uppväxten 

beskrivs av de flesta som trygg, med många nära vänner och en omhändertagande och 

familjär miljö. Informanterna problematiserar samtidigt uppväxten på grund av församlingens 

normer och förhållningssätt som skiljer sig från och bildar en kontrast till det övriga 

samhället. 

 

5.1.1 Bubblan 
Informanternas berättelser liknar till stora delar varandra i fråga om hur det har varit att växa 

upp   i   en   frikyrklig   miljö.   Några   av   informanterna   beskriver   det   som   en   “bubbla”   eller   ett  

mindre samhälle, där en tydlig uppdelning fanns mellan de som var medlemmar i Samfundet 

och de utanför. Bubblan beskrivs av några informanter som en mycket trygg, sluten och 

trevlig plats. Därmed fanns det inte anledning att söka sig utanför den. David och Lisa 

beskriver  “bubblan”  med  egna  ord: 

 

Samfundet är som ett litet samhälle där man kan födas, leva och dö. Utan att 

egentligen ha så mycket kontakt med andra människor, förutom att man åker 

samma buss som dom till och från Samfundet.  

 

Man gick i skolan och man gick på möten, man hade sina vänner där som man 

träffade utanför skolan. Men så det kändes ju tryggt, man var ju sluten och trygg, i 

det som vi hade där, på något sätt. 

 

Citaten är exempel på hur informanter beskriver den frireligiösa bubbla de vuxit upp inom. 

Den slutna miljön som Samfundet erbjöd gav trygghet och familjär sammanhållning med 

vänner, samtidigt som den begränsade individers intryck av vissa aspekter och populärkultur 

som samhället utanför erbjöd. David berättar att “Det   var lite speciellt för att vi fick inte 
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lyssna på vanlig musik eller titta på vanlig tv”.  Vidare   beskriver  Emma  och   Jimmy  hur de 

idag ser tillbaka på den miljön av begränsade intryck från samhället, och vilken påverkan det 

kan ha. 

 
Om jag är på stora fester och sådär, så kan man väl ändå känna att man inte är som 

alla andra. Eller ens barndom har inte varit som alla andras. När det pratas saker 

om barndomen så kan man inte riktigt veta vad de pratar om, som tv-program eller 

trender eller så, för man var i en bubbla. Man har kanske inte upplevt samma saker 

och så [...] Det har väl kanske gjort att man känner sig annorlunda när man pratar 

om det förflutna. 

 

Samfundet är typ den mest skyddade platsen som finns. När man är där är det ju 

väldigt skönt; man umgås med personer innanför och så. 

 

Informanternas berättelser antyder inte någon bitterhet i förhållande till denna bubbla, utan det 

beskrivs med ett snarast neutralt förhållningssätt. Det finns dock en känsla av att man inte 

varit som andra. I ett senare avsnitt i analysen kommer utdragen ovan hjälpa att förklara en 

känsla  av  “vi  och  dom”  som  bubblan  även  skapade. 

 

En annan aspekt av likriktningarna inom Samfundet beskrivs av flera informanter som 

ytlighet.  En  informant  beskriver  det  som  “Samfundet  är  väldigt ytligt, folk klär sig medvetet. 

[...]  Samfundet  är  ju  ytligare  än  genomsnittet,  utan  tvekan”.  Pelle  har  en  liknande  beskrivning  

av  sin  upplevelse  “det  är  väl  också  ytlighet,  när  det  är  en  så  stängd  miljö  så  har  jag  upplevt  att  

det varit väldigt ytligt,  liksom”.  Informanterna  beskriver  inte  bara  en  ytlig  och  stängd  miljö  i  

form av kläder och utseende. Ytligheten beskrivs dessutom i ett flertal av våra intervjuer som 

ett  beteende.  Ett  beteende  som  beskrivs  med  orden  att  vara  “härlig”,  “obrusten”  och  “positiv”  

en  informant  ger  namn  till  detta  beteende  i  en  intervju  som  den  “kristna  dialekten”,  en  annan  

ger   namnet   “ideal-Samfundare”   till   samma   beskrivning.   Informanterna   kallar   beteendet   för  

ytligt eftersom det liknas vid en fasad som många inom Samfundet använder. En fasad hur de 

visar sin personlighet, man får inte visa nedstämdhet eller besvikelse även om det är de 

känslorna man känner. Till sist kännetecknas vårt material av beskrivningar som Samfundets 

bubbla som hierarkisk. Magnus berättar: 
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Det är väl något som många känner, tror jag. Om man inte engagerar sig väldigt 

mycket i Samfundet och blir en ideal-Samfundare, så är det väldigt jobbigt på 

Samfundet för att det är väldigt hierarkiskt. 

 

David berättar i sin intervju: 

 
Om man inte passar in det, då får man det riktigt jobbigt. Om man gjorde som jag, 

pendlade väldigt mycket i att gå emot det här [Samfund-idealet] för att det kändes 

inte som jag, men då hamnar man så brutalt utanför att man mår dåligt över det. 

[...] man har aldrig fått vara som man vill, utan att någon ovanifrån [i hierarkin] har 

haft åsikter om det. 

 

Utdragen exemplifierar hur beskrivningarna kännetecknas av en hierarkisk och ytlig miljö i 

den bubbla som många informanter upplever sig vara uppväxta inom. Enligt utdraget från 

David så var det nödvändigt att passa in i mallen som ideal-samfundare om man skulle trivas 

inom Samfundet. Det fanns en tydlig mall att förhålla sig till han berättar senare i intervjun att 

“det  finns  ett  sätt  att  prata  på,  och  ett  sätt  att  klä  sig  på,  ett  sätt  att  se  ut,  ett  sätt  att  tänka”. 

 

Alla dessa utdrag och citat utgör tillsammans en mindre beskrivning av hur den frikyrkliga 

miljön har upplevts för många av våra informanter. Det har upplevts som en sluten och trygg 

bubbla eller ett mindre samhälle där populärkultur i form av tv-program och musik har 

censurerats. Berättelserna visar också på en hierarkisk struktur där det är nödvändigt att passa 

in   i   en   mall   som   vissa   kallar   “idela-samfundare”   eller   “kristen   dialekt”   för   att   trivas   i  

Samfundet. 

 

5.1.2 Ett paket med svartvita sanningar 
En annan genomgående tendens i våra informanters berättelser är hur de under sin uppväxt 

blev serverade med sanningar från Samfundet. Dessa sanningar beskrevs som ett paket med 

färdiga svar på hur världen var beskaffad. Paketet med svar beskrivs av flera informanter som 

ett svart och vitt tankeschema där en tydlig skillnad fanns mellan rätt och fel, himmel och 

helvete. Paketet är ett ordval som många av våra informanter själva använder och det beskrivs 

med en känsla av avsmak och aversion samtidigt som några av dem kan sakna 

bekvämligheten att ha svar på så filosofiskt komplexa frågor. De beskriver paketet som något 

man   “tog   emot”   eller   “fick   serverat”   när   de   var   barn.   Det   innebar   en   förenkling   av   livets  
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komplexitet, och de frågor som barn kan tänkas vilja ha svar på reducerades till ett svart och 

vitt  schema  med  redan  formulerade  svar.  De  erbjöd  svar  på  frågor  som  “vad  som  händer  efter  

döden”   och   “meningen   med   livet”.   Janne   beskriver   det   såhär   “när   jag   tänker   tillbaka   på  

värderingarna  då.  Det  var  väldigt  svart  och  vitt,  på  något  sätt”.  Medan  Magnus  förklarar  det  

såhär  “Det  tror  jag  ju  på  fortfarande,  [..]  Att  det  goda  och  det  onda  finns,  men  inte  att  det  är  så  

svartvitt  som  Samfundet  säger”.  Paketet  erbjöd  även  svar  på  frågor  vad som var tillåtet och 

inte tillåtet i termer av synd, rent eller orent, Gud eller satan. Jimmy berättar med egna ord hur 

han upplevt att växa upp med objektiva svar relaterade till himmel och helvete, och hur en 

senare vilja att själv känna efter påverkat honom. 

 

Där fick man lära sig att det är väldigt mycket svartvitt, det finns liksom saker som 

är totalt objektiva som inte är objektiva utanför kyrkan. Det finns en himmel och 

ett helvete, det finns svar på allting, till och med om det är okej att vara 

tillsammans innan en viss ålder. Alltså det finns svar på allting, säger man, hämtat 

från bibeln eller Gud. [...] Sedan har man börjat känna efter och tycka själv, och det 

är som att de modulerna i hjärnan inte har funnits förut utan man har bara fått det 

serverat liksom. Nu känns det som att de åsikter man har nu, värderingarna eller 

magkänslan de är uppbyggda organiskt inom mig genom erfarenheter och tankar 

snarare än att det serverats till mig. Vi hade någon bok i gymnasiet som hette typ 

“Svar  direkt”,  vi skulle få lära utantill svar på frågor. 

 

Att den frireligiösa enkelheten ställs mot en livets komplexitet märks tydligt när Jimmy senare 

under intervjun berättar att han sedan utträdet förändrats: 

 
Jag känner mig både mer orädd och lite räddare, faktiskt. Man har ju ett tomrum 

inom sig. Då menar jag på det viset att, där hade man ju alla svar på allting; det 

fanns en trygghet i det. Och det har man inte riktigt nu. 

 

Flera informanter beskriver samma känsla av bekvämlighet och trygghet inför att ha alla svar 

tillgängliga.  “Det  var  väldigt  enkelt  att  hela  tiden  bli  tillsagd  vad  man  ska  göra,  vad  man  får  

göra  och  vad  man  inte  får  göra”,  säger  Janne  i  sin  intervju,  men  påpekar  vid  ett  senare  tillfälle  

i intervjun att han är medveten om att det framstår som naivt. Det paket med svar som många 

av våra informanter talar om är tydligt förankrade i avsnittet ovan om att växa upp en i 

bubbla. Så länge de lever inom den och samtidigt tar alla svaren för sanna upplevs det väldigt 

tryggt och bekvämt. Det som några av intervjuobjekten senare understryker i sina intervjuer är 
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att deras förmåga att ifrågasätta, själva ta ställning, och skapa egna åsikter kom senare i livet i 

en jämförelse med andra tonåringar som inte delar samma uppväxt. Nedan följer ett utdrag 

från intervjun med Lisa när hon beskriver detta: 

 
Det kan jag känna i efterhand såhär att man inte fick nycklarna att ifrågasätta. Det 

känns inte riktigt som man har fått det i barndomen, och då menar jag ifrågasätta 

det sammanhanget för jag tror att det är de vuxnas ansvar att ge dom nycklarna. 

Därför blev min resa så sen, alltså jag var väl typ i 19 årsåldern. 

 

Viktoria berättar i sin intervju om hur hon kände tveksamhet inför de värderingar och 

åsikter hon fått serverade i sin barndom: 

 

Det var liksom hela tiden sen gymnasiet, då jag hamnade i nya kretsar. Dom 

ifrågasatte ju jämnt, och då blev jag ställd mot väggen ganska mycket, och sen 

hade jag inget försvarstal eftersom allting var så självklart för mig, det var så givet 

att jag tyckte så. 

 

Dessa två utdrag exemplifierar några informanters erfarenheter om hur de upplevt att växa 

upp med ett färdigt paket med självklara svar. Samtliga intervjuobjekt delar dock inte denna 

erfarenhet. Somliga började ifrågasätta Samfundets värderingar och normer redan när de 

fortfarande   var   medlemmar.   Mer   om   detta   följer   i   avsnittet   om   “Ifrågasättande”   där   just 

ifrågasättandet behandlas. 

 

Informanternas berättelser om vad som ingick i paketet visar en tydlig riktning mot vad som 

var tillåtet eller förbjudet. Nolltolerans och förbud   av   “alkoholförtäring”   och   “sex   före  

äktenskap”  var  två  väldigt  tydliga  ståndpunkter  som  informanterna  berättar  att  Samfundet  tog  

fasta  på.  “Sexualitet  överhuvudtaget  var  så  otroligt   tabubelagt”  säger  Emma.  David  berättar  

också   i   sin   intervju  att  “Dom  på  Samfundet har väldigt strikta regler om alkohol, sex innan 

man   är   gift   och   såna   saker.   Man   får   inte   svära”.   Vidare   är   synen   på   homosexualitet   och  

feminism två exempel som till skillnad från utomäktenskapligt sex och alkohol, inte var 

explicit förbjudna, men betraktades som mycket olämpligt.   

 

I detta avsnitt har vi med utdrag och citat exemplifierat den typ av normer och åsikter många 

informanter beskriver som ett paket med sanningar. Paketet är som tidigare nämnt tydligt 
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förankrat i avsnittet om den bubbla som beskrivits, eftersom det är just inuti denna bubbla 

som paketets sanningar görs gällande. I nästa avsnitt lägger vi fokus på hur informanterna 

som barn fick höra hur de skiljde på sina egna och de andra utanför. 

 

5.1.3 Guds barn och syndarna 
De flesta informanterna berättar att de i olika sammanhang kände sig annorlunda, i synnerhet 

utanför församlingen när de mötte personer de beskriver som okristna eller ofrälsta. Några 

påpekar att de under barndomen knappt hade varit utanför Samfundet alls, men att när de 

började komma utanför och umgås med personer utanför så började de känna sig annorlunda. 

De flesta kände sig dock annorlunda långt tidigare, mycket på grund av att Samfundet ofta 

talade om världen utanför som något annat. David beskriver sina minnen av hur   “dom  

utanför”  beskrevs  på  följande  vis. 

 
Vi   fick   lära   oss   vilka   "dom   andra”   var,   “dom  utanför”,   det   vill   säga,   förtappade  

människor som inte levde för någonting, därför fick vi också lära oss att människor 

därute har inga riktiga syften med sina liv utan de lever bara efter sina begär, det 

vill säga dom kommer att hugga mig i ryggen om de känner för det, att man inte 

kunde lita på någon lojalitet bland människor utanför. 

 

Janne beskriver dom utanför detta vis: 

 
I mina yngre år så såg man väl dem som syndare på något sätt. Det var det man var 

uppväxt med och det var det jag trodde på under lång tid; att de gjorde fel i det 

mesta de gjorde, nästan allt. När jag var väldigt liten tänkte jag så. De har fel 

uppfostran. 

 

Övriga intervjuer understryker liknande beskrivningar   hur   “icke-Samfundare”   framställdes   i  

termer  av  förtappade,  ofrälsta,  okristna,  syndare  och  “annan  typ  av  människor,  som  man  aldrig  

skulle  kunna  komma  nära”  förklarar  Jimmy.  När  informanterna  berättar  långt  senare  om  hur  

de tänkte som barn om de   andra,   påpekar   de   att   det   känns   både   “komiskt”   och   “sjukt”.  

Viktoria berättar i sin intervju att hon i tonåren kunde känna sig rädd för de ofrälsta för att de 

kändes oberäkneliga. Hon berättar. 
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När man blev lite äldre, typ i tonåren, då blev man typ rädd för ofrälsta alltså man 

visste inte hur man skulle hantera dom, för man hanterade dom inte riktigt som 

medmänniskor. För man trodde att dom behövde hjälp. Och då blev man såhär 

(ljudeffekt: uuääh). Men alltså dom kändes helt oförutsägbara för jag var ju så van 

vid att alla omkring mig visste vad jag snackade om, det var som ett fackspråk. Ja 

men så man kände sig definitivt annorlunda.[...] man kände sig typ bättre men man 

var typ rädd för dom. 

 

Utdragen ovanför är några exempel på hur informanterna fick höra av sin omgivning inom 

Samfundet att världen och människorna utanför fungerade. Detta ställdes dessutom i stark 

kontrast till vad de fick höra hur de skulle se på sig själva under sin uppväxt. De berättar att de 

fick höra hur de är annorlunda i och med att de är kristna och med i Samfundet. De fick höra 

att kristna är godare människor, att de var Guds barn, Guds folk och utvalda i den yttersta 

tiden för att berätta om Gud. Dessutom kommer de till himmelen. Flera informanter berättar 

att de kände sig speciella;;  “Som  Samfundare,  jag  antar  att  man  känner  sig  väldigt  utvald;;  att  

leva i en viss tid i världen, en viktig tid, en tid då man verkligen behövs som kristen och en tid 

då  man  ska  kämpa”  förklarar  Jimmy.  “Man  var  en  av  ‘goodguys-en’”,  berättar  Viktoria, och 

David   berättade   att   “Vi   fick   lära   oss   från   och   med   att   vi   var   barn,   att   vi   var   utvalda”.  

Kontrasten mellan de utanför som inte tillhörde Samfundet förstärktes med andra ord med 

beskrivningarna i hur de skulle se på sig själva, vilket enligt flera informanter skapade en 

tydlig  “vi  och  dom”  känsla.  Janne  förklarade  att  han  som  barn  alltid  grupperade  människor  på  

det   viset   “Samfundet   och   de   andra”.   Jimmy   berättar   nedan   om   hur   han   upplevde  

uppdelningen. 

 
Men det är klart att man känner sig speciell när man får höra att det citerades i 

bibelord att man kommer att bli förföljd av folk utanför och världen. Det var 

verkligen en vi och dom-känsla helt enkelt. 

 

Man har ju hört att antingen är man kristen eller så är man inte det, och är man mitt 

emellan är man värst av alla. 

 

Jimmy avslutande citat ger en träffande beskrivning i hur övriga intervjuer framställer sina 

berättelser om den uttalade uppdelning som fanns under uppväxten. För att ytterligare öka 

förståelsen om hur det kan vara att växa upp i en frikyrkligt religiös miljö har vi ett sista 
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avsnitt som riktar fokus på en stor del av vad informanternas berättelser, nämligen skammen 

förknippad med sexualitet och alkohol. 

 

5.1.4 Sex och sprit: den stora skammen   
Känslor av skuld och skam är något som har återkommit i många av informanternas 

berättelser. De har beskrivit upplevelser av skam och ångest som är direkt anknutna till 

Samfundets normer och läror. Allra tydligast tenderar dessa att vara centrerade kring ämnen 

som sexualitet och alkohol. De bär i många intervjuer en känsla av att vara tabubelagda inom 

församlingen. Alkohol var enbart något som de utanför berusade sig med för att fylla ett 

andligt   tomrum.   Sexualiteten   belades   med   skam   och   skulle   “tystas   ner”   såvida   den   inte  

verkställdes inom den äktenskapliga ramen av en gift man och kvinna. I utdraget nedan ser vi 

hur Emma återger hur hon upplevde församlingen hantera frågor kring sex och hur den 

belades med skam: 

 

Det är väl det, att man skämdes otroligt mycket och att sexualitet var en sådan 

otrolig skam. Men nu tycker jag att sexualiteten är viktig och det är verkligen inte 

något som man försöker tysta ner och se som skam då är det ju hela en själv man 

försöker tysta ner, på ett sätt. Många människor känner att Samfundet har skapat en 

sådan otrolig skam kring sex och sexualitet och sådant, att sex är så fel. Att allt som 

har med sex att göra är fel. 

 

Citatet   ovanför   indikerar   att   församlingen   ville   “tysta   ner”   individers   sexualitet   och  

skambelägga den. Vidare är ett återkommande tema i några av våra informanters berättelser 

hur de talar om onani. Onani var något som var förknippat med orenhet vilket var detsamma 

som synd, och individer som syndar hamnar efter sin död i helvetet. Några informanter 

berättar om den ständigt närvarande rädslan av synden som onanin innebar och som de 

tvingades  “kämpa  mot”.  Under  en  intervju  berättar  en  informant  att  han  kunde  känna  väldig  

skuld och skam varje gång han onanerat, och att den känslan satt i under flera år. En annan 

berättar om att han kunde gråta sig till sömns. Janne berättar om sina minnen av detta: 

 
Jag kommer ihåg när man var liten och hade onanerat, när man var kåt 15 åring, att 

jag hade verkligen skuldkänslor, riktiga skuldkänslor. Och jag tänkte att det här var 

sista gången för annars kommer jag aldrig in i himlen, alltså. Jag var riktigt rädd 

för det. [...] Men det gick väldigt långt alltså, jag bad om ursäkt efter varje gång till 
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Gud och jag tänkte att om jag inte ber om ursäkt kanske jag inte kommer in till 

himmelen. Och jag blev rädd, så jag kunde inte sova vissa kvällar på grund av den 

saken. 

 

Janne liksom flera andra beskriver en kluvenhet kring onani där han å ena sidan inte kunde 

låta bli men å andra sidan kände rädsla och ångest för att inte komma till himmelen på grund 

av synden. Denna kamp tvingades många leva med under flera år. Inom samma ämne om 

sexualitet berättar många av våra informanter om deras känslor kring sex före äktenskap, 

vilket tidigare nämnts är tydligt skambelagt inom Samfundet. Janne berättar i sin intervju att 

“första  gången  jag  hade  sex  kände  jag  att  det  var  fel  efteråt”.  Flera  av  dem  beskriver  att  även  

om de inte längre var medlemmar eller tog del av församlingens läror så kunde de långt 

senare  känna  negativa  känslor  anknutna   till   sex.  “Första  gången   jag   låg  med  en   tjej  var   jag  

deprimerad  i  8  månader  [...]  man  kan  fortfarande  känna  skuld  över  det”  berättar  Magnus.  Det  

talas alltså om en känsla av skam som å ena sidan fanns med under tiden de var aktiva i 

församlingen å andra sidan en känsla som fanns kvar långt senare. Informanterna kan även 

beskriva att denna syn på sex fortfarande påverkar deras sexliv. Lisa förklarar det på detta 

sätt: 

 

Att liksom förneka den sidan av en som människa och sen plötsligt när man är 

vuxen så är det såhär "okej jag kanske inte längre tycker att det här är fel" men så 

ska man liksom dra igång den där motorn som man har liksom dämpat hela sitt liv. 

För mig har det varit lite svårt faktiskt. 

 

Samtliga citat i detta avsnitt är exempel på hur informanternas talar om deras syn på sexualitet 

som  något  de  “dämpat”,  “tystat  ner”  eller  “ingenting  man  skulle  hålla  på  med”.  När  de  senare  

utforskat sin sexualitet har det varit starkt förknippat med upplevelser av svårighet, skuld, 

skam eller i vissa fall ångest och depression. 

 

5.2 När bubblan spricker 
I det tidigare avsnittet har vi analyserat informanternas berättelser om uppväxten i den 

frikyrkliga miljön. I detta avsnitt lyfter vi fram deras beskrivningar av mötet med samhället 

utanför församlingen, de fördomar de mötte och det ifrågasättande, utagerande och den 

förvirring som följt. 
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Kännetecknande för informanternas utsagor är att de beskrivit ifrågasättandet som en 

långdragen process som på allvar tog fart under senare tonåren. Åren av ifrågasättande av 

Samfundets värderingar har präglats av kluvenhet eftersom de starka känslomässiga banden 

har komplicerat ställningstagandet. Det har lett till förvirring och i vissa fall revolterande mot 

församlingens normer och i andra fall depression och ångest. Det kan ses som en process som 

långsamt ledde dem ut ur församlingen. 

 

5.2.1 “Eran  pastor  är  galen!” 
Mötet med samhället utanför församlingen, huvudsakligen i form av vänner utanför som inte 

var kristna, innebar ofta ett möte med fördomar. De flesta informanterna mötte någon form av 

fördomar mot Samfundet och dess medlemmar från omgivningen. Under grundskolan hände 

det  att  andra  barn,  utanför  församlingen,  inte  lät  dem  vara  med  och  leka  och  att  “Ni  får  inte 

hålla  i  bollen,  för  ni  är  kristna”,  minns  Emma.  “Eran  pastor  är  galen!”  ropade  några  barn som 

inte var med i församlingen efter Pelle och hans vänner i första klass. Andra berättar att de 

mötte  föreställningar  om  Samfundets  skola  med  frågor  som  “Sitter ni och ber i skolan varje 

dag,  hela  tiden?”.  Samfundet  uppfattas  ibland  som  en  sekt  och  att  vad  som  pågår  där  “är  bara  

hjärntvätt”.   Informanterna  berättar  att  de   ibland  kände  sig  annorlunda  och  ofta   fick  försvara  

sig själva, sin tro och sin församling. Viktoria berättar att hon tyckte att det var jobbigt att 

behöva   försvara   sig   och   att   hon   inte   tyckte   om   att   höra   “folk   snacka   skit”   om   Samfundet  

eftersom de inte visste vad det verkligen innebar eller handlade om. 

 

Oftare än negativa fördomar mötte informanterna dock nyfikenhet och förvåning när de senare 

berättade  om  sin  uppväxt.  Reaktionerna  var  ganska  milda  och  bestod  mest  i  förvåning;;  “Jaha!  

Oj!”  eller  “Det  trodde  jag  inte”.  Ibland  var  personerna  nyfikna  och  ställde  frågor  om  hur  det  

var att växa upp i församlingen. Informanterna berättar också att reaktionerna var mildare när 

de underströk att de idag tagit avstånd från Samfundet. Några informanter berättar att de idag 

ändå förstår omgivningens misstänksamhet och fördomar. Även i situationer då någon slutade 

prata  med  David,  när  de  hörde  om  hans  uppväxt,  förstod  han  och  förklara  att  “Jag  anklagar  

inte dem för det för det förstår jag, för alla människor har fördomar beroende på vad man har 

lärt   sig”.   Jimmy   förklarar   att   han   inte   tror   att   det   är   religionen   och tron som omgivningen 

reagerar emot utan hur Samfundet har organiserat den: 
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Men det jag upptäckte när jag slutade där var att de flesta människor i Sverige har 

inte alls problem med om en människa skulle ha en tro på någonting, en personlig 

Gudstro, men däremot är det helt naturligt mänskligt att reagera mot saker som 

Samfundet, du vet sekt-liknande rörelser. Det är det folk alltid har stört sig på; när 

det blir ett auktoritärt ledarskap eller att en präst eller människa ska säga åt andra 

hur de ska leva. 

 

Samtliga informanter har alltså någon gång stött på fördomar mot Samfundet och Samfundare. 

Informanterna visar dock förståelse för dessa reaktioner och ser dem som att de inte handlar 

så mycket om religion som ett bestämt sätt att leva på. De flesta beskriver också reaktioner 

som ganska milda och många gånger antytt nyfikenhet. 

 

5.2.2 Ifrågasättande 
Samtliga informanter berättar att de vid någon tidpunkt började ifrågasätta församlingens 

regler eller värderingar, men tidpunkten för när det började varierar och är i de flesta fall svårt 

att  fastställa.  Några  personer  berättar  att  de  alltid  har  varit  ifrågasättande  till  sin  “natur”  och  

började redan som barn medan andra säger att det kom först i senare tonåren. Janne berättar 

att   “det   har   alltid   funnits   i  mig.   Jag   har   försökt   tänka  mycket   själv   och   ifrågasätta   saker.”  

Även Magnus började ifrågasätta saker redan som barn och berättar att han ibland var lite 

provokativ. Han exemplifierar genom att berätta om ett tillfälle i förskolan då barnen fick lära 

sig  att  be  i  tungor  och  han  fick  för  sig  att  försöka  diskret  få  med  ordet  “bajskorv”  i  tungotalet. 

 
På söndagsskolan så lär man sig att be i tungor, så när jag gick i förskolan och alla 

bad   i   tungor   ba   ”waneschinakalakle”,   då   tänkte   jag   att   jag   kan   nog   få   in ordet 

”bajskorv”   i   tungotalet   så   då   håller   jag   på   och   ber   såhär  

”whadabadesidbadabajskorv”. 

 

Allting  hade  sina  kristna  paralleller.  Det  är  lätt  att  övertyga  barn  ”Gör  inte  det  här,  

får  då  blir  Gud  arg”  [...]  ”Hoppa  inte  i  vattenpölarna  för  då  bli  änglarna  ledsna”  så  

till  slut  börjar  man  ifrågasätta  småsaker  ”Men  kan  det  verkligen  vara  så?”. 

 

Att få in profana ord i en helig praktik eller att ifrågasätta vardagliga beteendens religiösa 

betydelser var för dessa informanter exempel på uppluckring av Samfundets betydelsebubbla. 

Även om några av informanterna tidigt började fundera kring vad som var rimligt av det de 
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fick lära sig dröjde det till tonåren, i högstadiet och gymnasiet, innan de flesta på allvar 

började ifrågasätta och förhålla sig kritiskt till församlingens regler, normer och värderingar. 

Flera av informanterna antyder eller säger rakt ut att deras tvivel och ifrågasättande började 

när de i större utsträckning började vistas utanför församlingen och umgås med vänner som 

inte var kristna. De flesta träffade vänner utanför Samfundet när de gick i högstadiet och 

gymnasiet, ofta i samband med att de följde med på fester. Senare träffade de även nya vänner 

via  folkhögskola,  universitet  och  jobb.  Janne  berättar  att  “Det  var  mycket  just  när  vi  började 

festa  och  dricka  alkohol,  det  kom  mycket   ifrågasättande  där  alltså.”  Bland  de  nya  vännerna  

mötte han nya åsikter och han beskriver att mötet med annorlunda åsikter kunde vara starkt 

eftersom de ibland skiljde sig mycket från vad han var van vid: 

 

Det var lite chockartat första gången man gick på fest, speciellt fest utanför 

Samfundet, ute med sina kompisar och så, man såg hur folk levde och man hörde 

historier från dem, de hade sex väldigt unga och det var lite tabu för oss att ens 

prata om det. 

 

När de träffade nya vänner märkte de flesta informanterna också en skillnad mellan vännernas 

och  deras  egen  uppväxt.  Hemma  hos  vännerna  var  det   inte  lika  “strängt”  utan  “reglerna  var  

slappare”.  Vännerna   lyssnade  musik  och  såg   filmer  som  inte  var   tillåtna   i   församlingen. De 

svor, drack alkohol ibland och fick ha pojk- eller flickvänner. De flesta informanterna tyckte 

att  det  var  nytt  och  spännande  och  var  nyfikna.  Emma  förklarar  att  “Det  var  lite  roligare  att  

umgås med dem som inte var med i Samfundet. Och så var det spännande att de fick leka 

Ryska  Posten  och  såntdär.”.  “För  mig,  så  hade  de  [vännerna]  frihet.  Det  var  väl  det  som  var  

den  stora  skillnaden  [...]  Friheten  har  jag  alltid  varit  avundsjuk  på”  förklarar  Pelle.  Intrycken  

från vännernas uppväxt och tillvaro, och jämförelsen med den egna, tycks ha lett till 

funderingar och ifrågasättande av rimligheten i de regler och värderingar som fanns i 

församlingen och i hemmet. Flera informanter berättar att de var nyfikna på de annorlunda 

åsikter de mötte utanför Samfundet och ville gärna höra hur andra resonerar och tycker. Även 

om åsikterna ibland kändes främmande var de flesta öppna och orädda för att höra på och låta 

sig inspireras av intrycken. De berättar att de fick ett bredare perspektiv på tillvaron och 

kunde se den i ett nytt ljus. Janne berättar att han även inspirerades av några vänner inom 

Samfundet som börjat ifrågasätta eller redan lämnat församlingen. Han berättar om en vän i 

synnerhet: 
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Han är också en sådan person som har präglat mig mycket; han har varit äldre, varit 

ett föredöme och jag har sett upp till honom och han har fått mig att ifrågasätta 

mycket själv. 

 

Informanternas svar antyder att när de väl hade börjat ifrågasätta, till en början kanske bara 

mindre saker, fortsatte tankarna att vandra och tvivlen  växte.  “Det  är  ju  först  när  man  började  

ifrågasätta   [...]   det   är   då   det   för   många   blir   problem.”   förklarar   Jimmy.   Han   beskriver  

ifrågasättandet som startskottet på en process som kan innebära motstridiga tankar och 

känslor och en förvirring kring vad som är sant eller rimligt. Emma beskriver något liknande 

och förklarar att hon började må dåligt och känna ångest: 

 

Jag minns att i åttan började jag få mycket ångest och må dåligt, och det visade sig 

sedan att jag förstod väl att den här miljön inte är så bra. Det var i nian jag 

upptäckte att, det var då jag började ifrågasätta. 

 

Alla informanter började vid något tillfälle att ifrågasätta Samfundets regler och värderingar. 

Ibland framstod de som omotiverat strikta eller nästan löjliga vilket ledde till ifrågasättande. 

Utdragen till avsnittet ovan visar på att deras ifrågasättande började under den tid de 

fortfarande var med i församlingen. Ifrågasättande fortsatte sedan under flera år, även under 

och efter avhoppet. När informanterna senare började umgås med vänner utanför 

församlingen upptäckte de en spännande värld utanför som satte den egna i ett nytt 

perspektiv. Den nya världen och ifrågasättandet av den egna ledde tillsammans fram till att en 

resa ut ur Samfundet kunde ta sin början. 

 

5.2.3 Vägen ut 
Flera informanter berättar att de började känna sig annorlunda, och inte längre riktigt passa in 

i gemenskapen, när de började ifrågasätta Samfundets läror. De kände ett visst utanförskap 

och främlingskap gentemot resten av församlingen. Pelle beskriver ett tillfälle, under en 

lovsång:  “Och  så  står  man  där  och  så  känner  man  inte  av  samma  känsla,  man  känner  inte  av  

samma atmosfär. Och så känner man sig nästan uttittad, som om alla runt om en har ögonen 

på en”.  Han   berättar   att   han   rent   av   kände   sig   skyldig för att han inte kände det som han 

upplevde att han borde känna och att det tärde på honom att låtsas vid varje gudstjänst. Flera 

informanter berättar att de hittade några vänner inom församlingen som också börjat 

ifrågasätta och tänkte på ett liknande  sätt.   “Mina  kompisar  har  alltid  betytt   jättemycket,   för  
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man  har  alltid  kunnat  bolla  med  dem,  liksom,  både  tankar  om  Samfundet  och  andra  tankar”  

berättar Jimmy. Han förklarar att de förstod varandra och kunde prata om olika saker, även 

om det inte rörde  sig  om  “filosofiska  samtal  om  att  det  kunde  vara  destruktivt  att  vara  med”  i  

församlingen.  Han  berättar  att  de  kunde  “glida  med  på  sidan  av”;;  de  blev  en  egen  grupp  som  i  

det tysta börjat ta avstånd men inte formellt lämnat församlingen. Magnus konstaterar  att  “Det  

är  det  som  är  paradoxalt;;  att  man  känt  sig  utanför  men  att  vi  känt  oss  utanför  tillsammans.”.  

Pelle hade också några vänner som delade hans tankar och beskriver det på följande vis: 

 
Det var som en tyst dialog som jag hade med två tre, kanske max fyra, av mina 

vänner som jag märkte tänkte ungefär likadant. Och successivt så byggde vi upp en 

barriär till det som faktiskt var religionen som vi var i [...] och vi skapade nästan 

som vår egen lilla bubbla i det, liksom. 

 

Känslan av att inte längre passa in tycks ha lett de flesta av informanterna till att umgås och 

identifiera sig mer med vänner de funnit utanför Samfundet. Det kan betraktas som en 

dialektisk process där ifrågasättande och umgänge med vänner utanför Samfundet hänger 

ihop och ger näring åt varandra. De nya vännerna utanför församlingen har till stor del 

inspirerat till ifrågasättande av Samfundets regler och värderingar. Ifrågasättandet har i sin tur 

distanserat informanterna från församlingen och fått dem att i allt större utsträckning söka sig 

till vänskapskretsar utanför Samfundet. Janne berättade: 

 
Sedan började man festa, gå på andra fester, träffa mer okristna personer utanför 

Samfundet och de har haft sina åsikter. Och jag har som sagt aldrig varit rädd för 

att förändra mig själv. 

 

Flera av informanterna berättar att de vid den här tidpunkten, i gymnasiet och när de allt mer 

umgicks med personer utanför församlingen, började gå på fester och började prova på 

alkohol. Några berättar att de var ute och festade och drack allt oftare och att det ibland gick 

till   överdrift.   Pelle   berättade   att   första   gången   han   drack   alkohol   hade   han   “absolut   inget  

koncept   för  ungefär  hur  mycket  man  kan  dricka”  och  att   det   spårade  ur   den  kvällen.   Janne  

beskriver sitt festande som en form av revolt eller motreaktion mot vad han hade fått lära sig 

under barndomen: 

 



 37 

Det var väl kanske det att jag revoltade ganska mycket under en väldigt kort tid, det 

gick väldigt snabbt. Kanske var till och med lite för mycket. Just det där med 

alkoholen, att det var förbjudet tidigare, till exempel. Och att sex varit förbjudet. Så 

när jag var singel och allt det där kom så gick jag hårt ut och ganska mycket. Så jag 

började väl dricka mer än vad många gör [...] och var ute och raggade tjejer ännu 

mera. 

 

Festandet och drickandet beskrivs som en revolt, som ett sätt att testa gränser eller att bilda sig 

egna uppfattningar. För några av informanterna har det varit extra lockande just eftersom det 

tidigare varit förbjudet, men att det också har varit svårt att uppfatta gränserna för vad som är 

rimligt. David förklarar det såhär: 

 
Många av dem som lämnar Samfundet och gör sin revolt, de har inte den här 

gränsen på samma sätt. Och eftersom de vill bli tvärtemot från vad de har lärt sig så 

börjar de svära hur mycket som helst, de börjar ligga med hur många som helst och 

de ska supa hur mycket som helst. För att de vill gå emot det här de har lärt sig det 

här med "Gud har sagt så". Fuck that liksom. 

 

De tidigare reglerna och lärorna var dock inte helt glömda och några av informanterna berättar 

om känslor av skuld och dåligt samvete i samband med festandet och alkoholen. Jimmy 

beskriver   det   som   “ett   slags   demon   på   axeln”,   en   röst   som   han   inte   visste   huruvida den 

tillhörde hans eget samvete eller Samfundet men som fördömde det han gjort och gav honom 

känslor av skam och skuld. Magnus berättar att han ofta kände ångest efter att ha druckit, att 

det   var   “mer   än   bara   bakfylleångest”.   Under   perioder   då   han   drack blev han också 

deprimerad. Han upplevde att han syndade och var rädd för konsekvenserna: 

 

När jag drack alkohol så trodde jag att jag gjorde fel [...] och att jag syndade, att det 

skulle gå åt helvete och att jag hamnade utanför Guds beskydd. [...] Så jag gick 

mest runt och var deprimerad när jag drack alkohol. 

 

Attityden till alkohol förändrades hos samtliga informanter och idag tycker ingen av dem är 

det är fel eller syndigt att dricka. De berättar att en del andra värderingar som de haft med sig 

från barndomen också har förändrats och som exempel på detta nämner de synen på sex, 

homosexualitet och vissa politiska frågor. Några av dem betonar vikten av att få tänka efter 

själva och bilda sig egna uppfattningar om saker och ting. Ofta har möten med personer 
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utanför varit till hjälp eftersom de egna erfarenheter då legat till grund för omformningen av 

åsikter. Pelle förklarar att han långsamt ändrade åsikt om homosexuella när han började jobba 

och   “började   träffa  människor   som   var   homosexuella   och   insåg   att de här människorna är 

precis  exakt  likadana  som  jag”.  Mötet  med  personer  utanför  församlingen  kunde  ibland  också  

tvinga dem att ta ställning eller motivera sin åsikt i frågor som de inte reflekterat över tidigare 

utan bara tagit för givna eftersom de baserades på vad som de lärt sig i församlingen. 

Förändringen av åsikter och värderingar var dock inte helt lätt utan präglades ofta av 

osäkerhet   och   tvivel.   “Det   som  hela   tiden   fanns  kvar  var   rädslan  att   ‘Tänk  om  ändå  allting  

man  hört  stämmer?’”  förklarar  Jimmy. 

 

Vänner och partners har haft en stor betydelse för flera av informanterna under den här tiden 

av förändringar. Några nämner att vännerna från Samfundet som också gick igenom liknande 

saker erbjöd en förståelse och samhörighet. De kunde prata med varandra om saker som andra 

inte riktigt förstod. Magnus berättar att trivdes bästa bland vänner som lämnat eller var på väg 

att   lämna   Samfundet   och   det   var   “bara   där   man   kan   riktigt   identifiera   sig   och   känna   sig  

hemma”   eftersom   de   gått   igenom   “samma   grejer   och   är   oftast   på   samma   nivå”.   Jimmy  

berättar att humor och interna skämt med vännerna blev ett sätt för honom att prata kring och 

hantera förändringen: 

 

Det är mycket humor också, som man kan processa det med [...] att man liksom 

härmar olika pastorer och folk, konstiga saker som har sagts, en viss jargong och 

det finns någonting som vi kallar för en kristen dialekt [...] Massa sånahär interna 

saker som bara är roliga för oss kanske. 

 

Även pojk- och flickvänner var viktiga som stöd under den här perioden. Några informanter 

träffade flickvänner utanför Samfundet som inte var kristna och berättar ett de gav dem 

stabilitet under oroliga perioder. Magnus träffade en tjej som är nykterist, vilket han tycker är 

positivt  eftersom  han  var  rädd  att  han  skulle  “spåra  ur”  med  alkoholdrickandet  och  festandet.  

Han berättar att hennes åsikter skiljde sig från hans, men att det varit till hjälp för honom för 

att   reda  ut  sin  egna  och,  som  han  uttrycker  det;;  “jag  har  kunnat  avgifta  mina   tankar”.  Pelle  

träffade också en tjej utanför Samfundet som för honom blev ett stöd i den svåra processen att 

lämna  församlingen.  Han  berättar  att  “Den  tjejen  blev  nästan  lite  som  en  viss  räddning  för  mig  

för   jag   hade   en   väldigt   tuff   period   där,   när   jag   kände  mig   helt   vilsen”.  När   han   kände   sig 

förvirrad  och  inte  visste  var  han  hörde  till  blev  hon  en  räddning,  han  uttrycker  själv  att  “Det  
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blev  liksom  väldigt  naturligt  att  jag  tog  mig  ur  min  egen  verklighet  och  in  i  hennes”.  Jimmy  

träffade en tjej som också varit med i Samfundet och funnit stöd i henne och det faktum att de 

delar vissa erfarenheter. Han beskriver: 

 
Jag är väldigt glad att jag har en flickvän som, vi är ungefär i samma plats i den 

resan ut. Vi kan prata om det. Vi har lite olika erfarenheter, men ändå. Det är skönt 

att vi har ungefär samma värderingar och världssyn idag, det tror jag har hjälpt mig 

mycket också. 

 

Vägen ut inleds med en känsla av att känna sig annorlunda, och att inte riktigt passa in i 

gemenskapen, varefter ifrågasättande och för några revolterande sakta ledde fram till att de 

lämnade Samfundet. Mer om hur informanterna identifierar sig och processen ur Samfundet 

följer i nästa avsnitt. 

 

5.3 En helt ny värld 
Tidigare har vi behandlat informanternas uppväxt i en bubbla och deras ifrågasättande och 

avståndstagande av församlingens värderingar. I det här tredje avsnittet riktar vi fokus till hur 

de känner sig och förhåller sig till sin uppväxt idag. 

 

Informanterna berättar att en del av deras åsikter och värderingar har förändrats och att dessa 

idag ligger ungefär i linje med vad de betraktar som övriga samhällets värderingar. Trots att 

de idag har tagit avstånd från och inte längre är en del av församlingen kan några av dem 

fortfarande känna sig påverkade av medlemskapet. De flesta informanterna kan idag se 

positivt på sin uppväxt, som något de kan hämta kraft och ett bredare perspektiv ur. Samtidigt 

understryker de att de aldrig skulle låta sina egna barn fostras på det viset. 

 

5.3.1 Främling överallt? 
Utträdet ur Samfundet kännetecknas av beskrivningar av en långdragen, ofta flerårig, process 

och få av informanterna kan peka ut en specifik tidpunkt för avhoppet. Utträdet beskrivs ofta 

inte som egentligt beslut, utan snarare genom att informanterna tar avstånd från Samfundet 

och vad det står för och slutar att gå dit. Utträdet ur Samfundet beskriver informanterna som 

odramatisk;;  “För  mig  har  utgången  varit  ganska  odramatisk”,  berättar  Jimmy.  Flera  betonar  

också att de inte alls är så skadade eller traumatiserade som omgivningen ibland tror eller 
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förväntar sig. Janne förklarar  att  “Folk  förväntar  sig  väl  att  man  ska  vara  mer  skadad,  på  något  

sätt”. 

 

Konstaterandet om att de lämnat Samfundet kom för flera informanter som en insikt i 

efterhand. Det beskriver det som ett intresse som svalnat och att de inte längre gick till 

gudstjänster och liknande. Lisa insåg att hon inte längre räknar sig själv som kristen: 

 

Tillslut gick jag inte till någon kyrka och då kände jag ett mindre och mindre behov 

av det också, och började mer och mer tänka kristna som en klump som inte jag var 

en del, som att jag märkte det på mig själv. "Okej, jag pratar såhär om kristna, och 

så exkluderar jag mig själv i det". Så det var ändå intressant att höra sig själv säga 

så. 

 

Lisa identifierade sig inte längre med kristna som grupp. Flera av informanter beskriver en 

uppfattning de hade när de var barn, att vara med i Samfundet är detsamma som att vara 

kristen.   Idag  har  den  uppfattningen  nyanserats  och  blivit  mer  komplex.  “Det  är  väl  det   som  

har varit svårast, för att då har jag inte kunnat avfärda tron, samtidigt som jag kunnat avfärda 

Samfundet,   men   inte   tron,   och   vad   är   skillnaden   mellan   dem?”   berättar   Magnus.  

Informanterna har tagit avstånd från Samfundet men de flesta av dem kallar sig idag för 

“troende”.  Det  handlar  då  om  en  personlig  Gud  snarare  än  att de anslutit sig till en organiserad 

religion.  De  visar  en  ödmjuk  inställning  och  understryker  att   ingen  vet  vad  som  är  “rätt  och  

fel”  utan  mer  att  de  gärna  vill  tro.  Pelle  beskriver  sin  tro  som  “någonting  som  skapat  oss”  men  

han  “tror  inte  att  det  har  någon  dömande  kraft  så,  utan  mina  handlingar  är  mina  egna”. 

 

Samtliga informanter har idag tagit avstånd från Samfundet och deltar inte längre i 

gudstjänster eller liknande. De konstaterar dock att deras uppväxt alltid kommer att vara en 

del av dem, även om de   idag   inte   ser   sig   som  Samfundare.   “Ju   äldre  man   blir   och   ju  mer  

distans  man   får   till   det   desto  mer   är   det   en   grej   som  blir   en   grej   av   barndomen”,   förklarar  

Jimmy. Att förhålla sig till Samfundet och sin uppväxt är även det en process och den har haft 

betydelse  för  informanterna  ser  sig  själva  och  sin  identitet.  “Förr  identifierade  jag  mig  med  att  

jag inte ville bli identifierad med det. Medan idag identifierar jag mig med att jag en gång har 

varit  det”  berättar  Pelle. 
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Vissa svårigheter med att lämna Samfundet bakom sig består i de fördomar informanterna 

ibland möter, än idag, från omgivningen. De antyder en oro för att förknippas med 

Samfundet, att tillskrivas vissa egenskaper eller ses som en Samfundare, trots att de inte 

längre är med och inte ser sig själva på det viset. Pelle berättar att detta varit ett orosmoment 

för  honom  när  han  sökt  jobb  eftersom  “beroende  på  anställarens  åsikt  angående  Samfundet  så  

kanske   han   inte   anställer   mig,   på   grund   av   just   en   sådan   grej   liksom.”   Han   säger   att   det  

påverkar honom än idag och att det är en jobbig upplevelse för honom. Några informanter 

förklarar att de är restriktiva med att berätta om sin uppväxt i Samfundet med anledning av att 

de inte vill bli missuppfattade eller definierade utifrån den idag. David förklarar att 

människors fördomar ibland tar över och att de etiketterar honom som en Samfundare, trots 

att han idag tagit avstånd och inte längre ses sig som hörande till den gruppen: 

 
För att jag vet av erfarenhet att folk inte förstår vad det innebär. [...] jag är inte med 

längre, det är väldigt viktigt. Jag identifierar mig inte med den där gruppen. Det 

kan vara svårt folk att förstå liksom "Men du är ju uppväxt där?".  Jaa, det betyder 

inte att jag delar deras värderingar. 

 

Oron för att bli felaktigt bedömd får några av informanterna att vänta med att berätta för 

vänner om sin uppväxt. De förklarar att de vill att personen ska lära känna dem och bilda sig 

en uppfattning om dem först, för att informationen om uppväxten inte ska överskugga vilka de 

är   idag.   “Min religionstillhörighet överskuggade hela min identitet då, kändes det som, för 

andra  människor.  Och  då  var  jag  tvungen  att  bryta  den  skuggan,  liksom.”,  berättar  Pelle.  Han  

berättar  att  han  ibland  försökte  “hävda  sig”  för  att  avleda  fokus  från  sin  tidigare identitet och 

istället rikta det mot sin nuvarande; 

 
Just grejen att behöva hävda sig, att behöva visa vem man är för att inte bli klassad 

som någonting dåligt hela tiden, i andras ögon, har förföljt mig väldigt länge. Och 

det är jättesvårt att komma ifrån. 

 

Hans försök att hävda sig, att visa vissa sidor av sig inför vännerna för att avleda 

uppmärksamheten från andra, kan vara ett sätt att hantera eller undvika de fördomar han som 

han ibland möter. Fördomarna och att försvara sig mot dem genom att hävda sig, eller ibland 

rent av förställa sig, påverkar hans självkänsla; 
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Det kan ju ta uttryck i ens självkänsla, liksom, att någonstans har man känt att 

såhär   ”Jag   har   något   konstigt”,  man   duger   inte   helt   som  man   är  utan  man  måste  

liksom fake it 'til you make it. 

 

Att finna sin identitet och sin plats har för några informanter varit en utmaning och något som 

de fortfarande jobbar med. Magnus berättar att han fortfarande känner sig annorlunda utanför 

Samfundet   eftersom  “man  har   så  mycket  kvar   från  Samfundet”  och  att   det   ibland   försvårar  

kontakten med personer som inte haft en liknande uppväxt eftersom de inte har samma sätt att 

se på världen. Han förklarar att han funderat mycket över vem han är och känner att han inte 

passar in fullt ut, varken inne i Samfundet eller utanför. Han beskriver det själv: 

 

Och då hittar man inte någon gruppidentitet någonstans. Förutom bland ex-

Samfundare. Där bara där man kan hitta sin. Bara där man kan riktigt identifiera sig 

och känna sig hemma. För att de typ har gått igenom samma grejer och är oftast på 

samma nivå. 

 

Det gör att man känner sig liksom inklämd mellan två världar; den fanatiska 

religiösa världen och den vanliga världen och så är man inklämd här någonstans 

emellan. Det gör att man känner sig helt… man vill inte tillhöra någon av de här 

två världarna heller. Så då bara känner man sig som en utböling. Främling överallt, 

liksom. 

 

I  det  senare  citatet  förklarar  Magnus  att  han  känt  sig  “inklämd  mellan  två  världar”;;  att  han  inte  

riktigt hör till varken i den religiösa miljön eller i samhället utanför. Med det tidigare citatet i 

åtanke kan man ana att han placerar sig i en tredje grupp, mittemellan de två världarna. 

Magnus uttrycker det explicit, men även andra informanter har, mer implicit, antytt en viss 

svårighet att identifiera sig fullt ut med antingen den ena eller den andra världen. För somliga 

kan det ha handlat om en period under eller strax efter utträdet, innan de anpassat sig och 

funnit sig tillrätta i världen utanför församlingen. 

 

5.3.2 Ingen enda sanning 
Många informanter beskriver i sina berättelser en frihet de känt när de lämnat församlingen 

och den frikyrkliga kontexten. Flera av dem påpekar att de under vägen har funnits 

svårigheter men att de i efterhand kan känna en enorm frihet. Efteråt har de förstått att 
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skamkänslorna har varit grundade i församlingens regler och normer snarare än i övriga 

samhällets. När de har fått perspektiv och kunnat ta del av övriga samhällets värderingar insåg 

de att inte hade behövt känna sig övervakade och dömda. Nedan följer ett citat från Pelle när 

han beskriver sin känsla efter han lämnat: 

 

Just friheten att inte känna sig dömd av någonting, det är en sådan enorm 

frihetskänsla i det. Att liksom ha gått med det så länge och sedan försvinner det, 

[...] just den känslan. 

 

Jag var inte i min lilla bubbla utan jag kunde se andra perspektiv också. Och jag 

mådde bättre, för jag kände att saker som jag trott var fel inte var fel och saker som 

jag mått dåligt över skulle jag egentligen inte behövt mått dåligt över. Det var som 

en befrielse. 

 

Det nedersta citat kommer ifrån intervjun med Emma vilket ytterligare visar på den befrielse 

som det har betytt för många av våra informanter. Citatet kan även härledas tillbaka till det 

svartvita paketet med sanningar och bubblan som finns beskrivet i första kapitlet. För Emma 

och andra informanter innebar inte klivet ut ur bubblan en frihet som med ett trollslag 

legitimerade  alla  handlingar  och  allt  blev  plötsligt  tillåtet.  Jimmy  säger  “Det  är  inte  att  man  

har blivit en totalt dekadent  och  omoralisk  person,  det  är  mer  bara  att  man  har  ‘Vad  känner  

jag  är  rätt  här?’  eller  så”.  De  flesta  antyder  i  intervjuerna  att  det  snarare  innebar  en  frihet  från  

en övervakande och dömande kraft som tidigare var närvarande. Även om många av 

informanterna delar samma känsla av frihet, menar somliga att även om de har tagit avstånd 

och känner sig fria från det, så märker de att de fortfarande kan påverkas av det. Emma och 

David berättar: 

 
Även fast man har ändrat åsikter så har det ändå blivit inpräntat, det sitter långt 

inne [...]och det går inte bort bara för att man har lämnat Samfundet, utan det sitter 

kvar och man måste bearbeta och verkligen jobba bort det. 

 

Jag påverkas fortfarande av det här, så även fast jag har lämnat så är det på sätt och 

vis jobbigt för mig. Vissa ämnen är lite känsligare, så kommer det nog alltid att 

vara. 
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Citaten exemplifierar flera av informanters utsagor hur de beskriver att de i och med sitt 

utträde tvingas arbeta och bearbeta de synsätt och värderingar som varit så djupt inpräntade i 

dem. Till och med att ha ett färdigt paket med åsikter är något som Jimmy nämner att man 

måste  bearbeta,  “jag   försöker   jobba  med  att  det   är  okej  att   inte  veta  och  att   inte  ha  svar  på  

allting”. 

 

En tydlig riktning under intervjuerna visade även mot att informanterna anser sig ha fått ett 

bredare perspektiv till åsikter och ett bredare förhållningssätt till omvärlden. De beskriver att 

de   tack   vare   sin   uppfostran   de   fått   av   församlingen   har   format   en   “naturlig   skepticism”.  

Magnus menar dessutom  att  “jag  tror  inte  jag  så  lätt  skulle  bli  hjärntvättad  eller  manipulerad  

igen”.   Det   bredare   perspektivet   som   många   beskriver   anser   de   själva   grundar   sig   i   att   de  

tidigare i livet haft en väldigt begränsad och snäv syn på sin omvärld, men nu känner när de 

känner en frihet och ett avståndstagande, kan de se världen ur fler aspekter. De berättar även 

att de blivit varsamma och noggranna med att inte se världen på samma snäva sätt igen, 

noggranna med att inte se världen som svart och vit igen. Viktoria förklarar i sin intervju hur 

hon  förändrats  sedan  hon  tagit  avstånd  “Jag  blev  klokare,  känner  jag,  och  jag  fick  bredare  syn.  

Det  var   inte  som  att   jag  hade  bara  ett  spår”.  Viktoria  och  flera  andra  betonar  detta  att  deras  

bakgrund i Samfundet och numera avståndstagande snarast har gett dem ett verktyg att se 

världen med fler insikter och med ett bredare perspektiv. Magnus avslutar sin intervju med 

följande: 

 

Jag vill inte bli en av dem som är så sjukt bitter på Samfundet hela livet. Jag vill bli 

fri från Samfundet på riktigt, och då måste jag även bli fri från det och all bitterhet 

som jag känner till Samfundet. Att jag verkligen är helt fri Samfundet så att det inte 

gör ont längre. 

 

Informanterna berättelser kännetecknas av beskrivningar av stor frihet efter deras utträde ur 

Samfundet men att det tog lång tid att bearbeta erfarenheterna. De flesta kan idag se positiva 

aspekter ur sina erfarenheter, eftersom de gett dem ett bredare perspektiv och utvecklat en 

“naturlig  skepticism”.  I  nästa  avsnitt  fördjupar  vi  analysen och visar hur teorier och begrepp 

kan hjälpa oss att ytterligare förstå informanternas berättelser. 
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5.4 Sammanfattning och fördjupad analys 
Hittills i uppsatsen har vi presenterat utdrag ur materialet för att belysa de centrala och 

återkommande teman som uppkommit ur materialet. I det här avsnittet avser vi fördjupa 

analysen och göra en tydligare koppling till teorin. Vi ämnar här ge ett mer koncist svar på 

våra frågeställningar. 

 

Informanterna beskriver den frikyrkliga miljön de växte upp i som en relativt sluten bubbla, 

med begränsad kontakt med övriga samhället. Verkligheten inom bubblan beskrivs vara 

genomsyrad av sanningar och svartvita uppfattningar om världens beskaffenhet. Verkligheten 

sägs också ha en tydlig skiljelinje mellan världen inuti och utanför församlingen. 

Informanterna berättar om känslor av skuld och skam när de bröt mot församlingens regler 

och normer. Samtliga informanter beskriver att de som barn uppfattade Samfundets verklighet 

som den enda världen, snarare som en av flera möjliga. Vi kan förstå deras beskrivningar 

utifrån Berger och Luckmanns teori om primär socialisation, vilken beskrivs som oundviklig 

och karaktäriseras av oförmåga att ifrågasätta eller placera i en större kontext. Vidare kan vi 

förstå bubblan, som social struktur, utifrån tanken om primära grupper. Familjen, skolan och 

församlingen utgör individens primära grupp inom vilken rymmer och präglar hela hens 

tanke- och känsloliv. 

 

Paketet av sanningar och den svartvita synen på världen kan förstås som ett mönster eller 

ramar för tankar och handlingar. Informanterna berättar att det var tryggt och enkelt att 

befinna sig i Samfundet eftersom det fanns svar på alla frågor och man behövde aldrig undra. 

Sådana ramar utgör formen för institutionalisering. Det är tydligt hur institutionaliseringens 

färdiga schema inom Samfundet tillgodosåg svaren på existentiella frågor som i andra 

sammanhang kunnat innebära att människor behövt ta hänsyn till mängder av alternativ. 

Institutionen erbjöd meningsförklaringar till varför slumpartade händelser uppstod. 

Spektrumet av olika handlingsalternativ och komplicerade frågor inför vad som kunde vara 

rätt och samtidigt fel reducerades enligt våra informanter till ett tydligt tankemönster med 

färdiga svar. Det kan skapa en psykologisk lättnad för individer som institutionaliserats med 

detta tankesätt. Inför situationer när det kan finnas hundratals med alternativ eller möjliga 

sanningar reducerar institutionaliseringen dem till ett fåtal eller ett enda. Vårt material visar 

tydligt den trygghetskänsla som institutionalisering och habituering medför. För utomstående 

som inte varit med i en frikyrklig rörelse kan ett paket med färdiga sanningar framstå som 

hjärntvätt, tankekontroll och betraktas som destruktivt för individer. Det är dock tydligt att en 
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insocialisation   i   den   “religiösa   plausibilitetstrukturen”   innebär   fördelar   som   trygghet   och  

bekvämlighet för individer. Detta förklarar en del av lockelsen med sammanhang som ger 

denna typ av ensidighet. 

 

De känslor av skam som flera informanter beskriver är ofta relaterade till företeelser som 

inom Samfundet betraktas som dåliga eller som synd, till exempel sex och 

alkoholkonsumtion. Känslan av skam uppträder främst i samband med att individen avviker 

eller inte lyckas följa Samfundets normer och leva upp till dess ideal. På så vis fungerar den 

som en sanktion som lär den individen att bete sig i enlighet med de normer som råder i 

församlingen. Skammen för med sig känslor av misslyckande och alienering vilket kan leda 

till sänkt självkänsla. Att de flesta informanterna många gånger känt skam, oftare än skuld, 

kan tyda på att den aktuella handlingen utgör ett hot mot identiteten och självbilden som 

helhet; onani, till exempel, gör personen till en syndare vilket hotar identiteten som god 

kristen som skall komma till himmelen. Skam gör individen självmedveten och kan få denne 

att reflektera kring sig själv och vem hen är. Materialet antyder att informanterna reflekterat 

mycket kring vilka de är och vad de tror på och på så vis kan känslorna av skam ha haft en 

roll i processen av ifrågasättande och förvirring som sedan ledde till att de lämnade 

Samfundet. 

 

Det religiösa språkbruket som flera informanter beskriver kan förstås som en funktion i 

relation till upprätthållande av en religiös begreppsvärld. När individer internaliserar ett språk 

med ett riktat tolkningsschema att tillskriva religiös mening till vardagliga företeelser så 

förstärker och upprätthåller dessa vardagliga företeelser i sin tur institutionen med dess 

plausibilitetsstruktur, när dessa vardagliga företeelser ständigt uppstår. När individer i den 

internaliserat det religiösa språkbruket så upprätthålls institutionen av individerna själva. 

Språket skapar ett ramverk för hur verkligheten är beskaffad, ett religiöst språkbruk som 

stärker en religiös begreppsvärld. Den religiösa begreppsvärlden har sina egna 

plausibilitetsstrukturer som skiljer sig från det övriga samhällets så pass mycket att man kan 

tala om två olika begreppsvärldar. Det finns en diskrepans mellan dessa världar. 

Informanternas barndom har förberett dem för en tillvaro i den frikyrkliga världen men när de 

istället väljer en annan värld blir problemen plötsligt påtagliga. Hade våra informanter inte 

ifrågasatt församlingens värderingar och varit kvar inom den, hade den primära 

socialisationen räknats som mycket lyckad och något problem hade inte uppstått. I relation till 

världen utanför kan informanternas socialisation däremot ses innebära en grad av diskrepans 
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och är därmed till viss grad misslyckad. Även på detta sätt kan vi förstå utsagorna om att 

problemen börjar när man lämnar Samfundet; det är då diskrepansen uppstår. 

 

Mötet med vänner utanför Samfundet kan ses som ett möte med samhället utanför och dess 

begreppsvärld, vilken skiljer sig väsentligt från informanternas. Idén om en kris för 

plausibilitetsstrukturen gör sig gällande här och kan vara ett sätt att förstå den period av 

ifrågasättande, förvirring och motstridiga känslor som informanterna beskrev att de hade 

under den här perioden. Ifrågasättandet kan ha varit en form av kris som följde av att deras 

begreppsvärld utmanades av en annan. Mötet med den nya begreppsvärlden gav också 

informanterna ett nytt perspektiv på sin egen; de kunde placera sin värld i en större kontext 

och se att den är en av flera möjliga världar. De såg också att den är relativt sluten i 

jämförelse med andra; att den är en bubbla. 

 

Avhoppsprocessen har lett informanterna stegvis ut ur församlingen och in i den värld som är 

samhället utanför. Informanterna berättar att en del av deras åsikter och värderingar 

förändrades, liksom till viss del deras livsstil. De gick igenom en förändring som ledde dem 

från den ena världen till den andra, eller med andra ord uttryckt; en alternation. Alternationen, 

eller förändringen, innebar att de fick lära sig saker om den nya världen de var på väg in i; de 

fick lära nytt, anpassa sig och lära om. De kan sägas ha genomgått en re-socialisation. Vänner 

och partners har varit till hjälp under utträdesprocessen och fungerat som signifikanta andra 

under re-socialisationen. De känslomässiga banden till de signifikanta andra och 

identifieringen med dem var en nödvändig aspekt för att få tillträde till den nya 

begreppsvärlden.  “Det  blev  väldigt  naturligt,   liksom,  att   jag   tog  mig  ur  min  egen  verklighet  

och in   i  hennes”,  berättar  Pelle  om  flickvännen  han  hade  under  den  period  då  han   lämnade  

Samfundet. Den nya plausibilitetsstrukturen blir individens nya värld och ersätter den gamla. 

Alternationen innebär också att individen tar till sig en struktur som upprätthåller 

begreppsvärlden, vilken även måste inkludera den gamla verkligheten för att individen ska 

kunna förhålla sig till den. Det kan innebära att individen delar upp sin livsbiografi i delar 

som  “i  Samfundet”  och  “efter  avhoppet”. 

 

Identiteten är en viktig komponent för individers subjektiva verklighet och den står i en 

dialektisk relation med samhället där identiteten formas genom sociala processer och 

relationer. När individens sociala omgivning består av andra frireligiösa individer, vilket var 

fallet för våra informanter, utvecklas en frikyrklig identitet, som denne kan identifiera sig 
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med. De sociala processer som formar och upprätthåller identiteten kvarstår så länge 

individen befinner sig inom samma sociala struktur. När Samfundet utgör den stora delen av 

individens sociala struktur, deras primära grupp, uppstår problem då individer börjar 

ifrågasätta och lämna den sociala strukturen de skapat inom församlingen. 

 

Det är mot bakgrund av en misslyckad socialisation som frågan om identitet kan uppstå. 

Några av våra informanter berättar att de vid något tillfälle har frågat sig själva vilka de 

egentligen är och var de hör till. När miljön de växte upp i inte längre är den de vill 

förknippas med måste de identifiera sig med något eller någon annan. Källan till identifiering 

är inte längre given och i en ny miljö kan personen ses, och se sig själv, på ett annat sätt. 

Identifiering kan förstås som en dialektisk process; en social process genom vilken individen 

skapar och omskapar sin identitet baserat på hur andra ser henne och hur hon ser sig själv. När 

identifiering ses på det sättet kan man också se att miljön och människorna som individen 

väljer att befinna sig bland är en viktig aspekt av, och för, hennes identitet. I vissa 

sammanhang eller sällskap har det uppstått en skillnad och kontrast mellan den personliga och 

den sociala identiteten hos informanterna. Flera av dem har då manipulerat eller undanhållit 

delar av den personliga identiteten för att den ska passa med den sociala identiteten, vilket 

ofta varit påfrestande. När identiteten står i en sådan konflikt eller genomgår en väsentlig 

förändring skulle vi kunna tala om en identitetskris.  

 

Informanternas beskrivningar av hur andra människor tagit avstånd från dem när de berättat 

om uppväxten inom Samfundet kan förstås i förhållande till begreppet stigma. Informanterna 

beskriver situationer där de undviker samtalsämnet, till exempel under arbetsintervjuer. Ett 

sätt att hantera informationen, blir alltså att dölja eller undvika att berätta om deras uppväxt. 

Några beskriver att de uppskattar att umgås med andra ex-Samfundare, där de kan dela 

samma  erfarenheter,  dela  samma  resa  ur  Samfundet  och  dela  samma  “stigma”.  De  personerna  

som delar samma stigma liknas vid sympatiska andra, vilken beskrivs av några informanter 

som en grupp där de känner sig som mest bekväma. De känner sig hemma i den grupp som 

likt de själva har varit inklämda mellan två världar. Bland de här personerna finner de 

förståelse och gemenskap som de inte har i de andra två världarna.  

 

Begreppen hjälper oss att förstå den process som informanterna går igenom när de lämnar 

Samfundet. Vi har redan konstaterat att avhoppet inte sker vid ett specifikt tillfälle, men det är 

heller   inte   fråga   om   en   period   av   tvivel   som   leder   till   att   informanter   “glider”   ut   från  
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församlingen. Vi kan förstå avhoppet som en alternation; ett byte från en begreppsvärld till en 

annan, och processen av tvivel och ifrågasättande som en re-socialisation. När vi ser det på 

det viset kan vi också förstå att de svårigheter informanterna beskriver; att byta begreppsvärld 

kan knappast förväntas gå snabbt och lätt. Även om utträdet beskrivits som odramatiskt har 

det inneburit en omfattande process som påverkat informanterna känslomässigt. Känslor av 

ångest, skam och liknande kan tänkas bero på uppbrottet med den känslomässiga anknytning 

som funnits under den primära socialisationen. En språklig anpassning har också behövts. Re-

socialisationsprocessen kan också tänkas vara vad som får några av informanterna att känna 

sig  “inklämda  mellan  två  världar”;;  de  är  på  väg  ur  den  första  men  ännu  inte  helt   inne  i  den  

andra. Det får dem att känna sig lite som främlingar överallt. Socialisationsprocessen blir 

aldrig färdig eller fullständig. Informanterna förklarar att de fortfarande jobbar på att frigöra 

sig från Samfundet. Vi kan tänka oss att en re-socialisation kan bli en utdragen process och att 

den kanske aldrig blir fullständig. Det kan vara en förklaring till att några av informanterna 

trivs bäst bland, och kan identifiera sig med, andra ex-samfundare eftersom de befinner sig på 

ungefär samma plats mellan två världar, inklämda. 

 

För att ytterligare belysa alternationen och re-socialisationsprocessen kan vi förstå den som en 

slags stigmatisering från två håll: å ena sidan har informanterna vuxit upp i en bubbla – ett 

sammanhang   där   “dom   utanför”   förstås   som   syndare och inte lika värdefulla som 

Samfundare. Å andra sidan kan man, när man lämnat samfundet, ses som en konstig person i 

de nya grupperna man inträder om det kommit fram att man varit Samfundare. Detta kan 

förstärka upplevelsen av att man inte riktigt hör hemma någonstans; det informanterna kallar 

för att vara främling överallt eller inklämd mellan två världar. De negativa konsekvenserna av 

en sådan upplevelse för personens identitet är ganska uppenbara: man döljer vissa sidor av 

den man är och känner att man kanske inte har någon grund att stå på. Informanterna lyfter 

dock också fram det positiva i att bli mer ifrågasättande; att se sanningsbeskrivningar just som 

beskrivningar och inte som sanningar. 

 

 

6. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vad det innebär för individen att som frikyrkligt 

uppfostrad höra till en minoritet och vad ett avståndstagande innebär i termer av 
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identitetsprocesser. Av studien kan vi dra slutsatserna att individer som växer upp i en 

frikyrklig miljö genomgår en socialisation som till viss del avviker från vad som betraktas 

som normen i samhället. Det kan ge konsekvenser för individer som därefter väljer att lämna 

frikyrkan, i termer av gruppidentifiering och avståndstagande. 

 

Vi kan förstå uppväxten inom Samfundet som en primär socialisation, något som alla 

oundvikligen genomgår. Det som gör informanternas socialisation intressant är att den äger 

rum i en relativt sluten kontext med normer som avviker från det övriga samhällets. Den här 

primära socialisationen i sig är inte ett problem under förutsättningen att den sekundära 

socialisationen fortsätter i samma utvecklingslinje och miljö; då kan socialisationen betraktas 

som lyckad. 

 

Vår fördjupade analys visar hur vi kan förstå beskrivningar av en bubbla med svartvita 

sanningar, och vilken psykologisk lättnad det inneburit för individer inom den, när vi 

applicerar teorier om institutionalisering. Vi kan förstå bubblan som ett eget litet samhälle, en 

bubbla, vilken utformat sin egna primära socialisation in i dess begreppsvärld. Vidare kan vi 

förstå de svårigheter informanterna beskriver när de lämnar bubblan i termer av alternation 

och re-socialisation. Till sist kan begreppet om stigmatisering erbjuda en fördjupad förståelse 

hur de upplevt mötet med omvärlden och hur de förhåller sig till den idag. 

 

När Berger och Luckmann beskriver socialisationsprocessen synliggör de en normal 

socialisation, i vilken individer har internaliserat den generaliserade andre och kommer i 

kontakt med nya institutioner. Baserat på vårt material ställer vi oss frågan vad en avvikande 

socialisation kan innebära. Om individen socialiseras i en relativt sluten miljö och det dröjer 

längre än normalt innan hen kommer i kontakt med andra institutioner; vad kommer det att 

innebära? Kan det förstås i termer av en förlängd primär socialisation? Det lämnar utrymme 

för diskussion för om och hur Berger och Luckmanns teori om socialisation kan tillämpas i 

avvikande fall, likt vårt. 

 

Tidigare forskning pekar ut Sverige som ett unikt fall ifråga om religiositet – ett av världens 

mest sekulariserade länder. På så vis kan en frikyrklig grupp anses vara en minoritet vars 

värderingar avviker från det övriga samhällets. Som vi ser i vårt material kan detta ge upphov 

till grupperingar, fördomar och i vissa fall stigmatisering. En stark religiös övertygelse kan 

betraktas som avvikande i Sverige, men det är inte nödvändigtvis kärnan till fördomarna 
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riktade mot grupper som Samfundet. Vårt material antyder att misstänksamheten snarare är 

riktad mot hur tron i det här fallet organiseras; en relativt sluten församling med ett 

karismatiskt och auktoritärt ledarskap. 

 

Forskning (Lichterman, 2008; Brandt, 2013) visar att religion kan utgöra ett verktyg för 

gränsdragningar mellan grupper i termer av att markera likheter och olikheter mellan dem. 

Grupper kan utgöra en källa till personlig identifiering genom att individen identifierar sig 

som tillhörande en viss grupp. Med hjälp av sin religion kan människor inkludera eller 

exkludera andra i relationer och grupper och på så vis forma sin egen och gruppens identitet. 

Vårt  material  består  av  en  rad  utsagor  som  stärker  detta  med  sina  beskrivningar  av  en  “vi  och  

dom-känsla”  i  församlingen, där församlingen såg sig som en grupp, Guds barn, till skillnad 

från syndarna, okristna människor utanför församlingen. Det religiösa språkbruket kan 

betraktas som ytterligare en aspekt av grupptillhörighet vilket vi kan se både i vårt eget 

material och i den tidigare forskningen.  

 

På liknande sätt som tillhörigheten till en grupp kan ha betydelse för identiteten kan även 

avståndstagande ha en motsvarande betydelse för identitetsprocesser. I vårt material kan vi se 

att avståndstagandet från Samfundet har inneburit en identitetsprocess som omformat stora 

delar av dem själva och hur de vill uppfattas av omgivningen. Avståndstagandet innebär inte 

bara förkastande av identiteten utan dessutom en identifiering med avståndstagandet i sig, det 

vill säga de  är   inte  enbart  “icke-troende”,  utan  “ex-medlemmar”   i  Samfundet.  Smith   (2011)  

konstaterar något liknande i fråga om ateister; att de identifierar sig med avståndstagandet 

från   religion.   Eftersom   en   “ex-medlem”   fortfarande   förknippas  med   Samfundet,   blir   denne 

inte helt fri från fördomarna som finns gentemot Samfundet. Av den anledningen visar vårt 

material att många av dem undviker att berätta om sin uppväxt än idag. Huruvida detta är 

speciellt för den svenska kontexten är svårt att uttala sig om, men man kan tänka sig att 

fördomar och stigmatisering blir mer påtagliga i ett sekulariserat samhälle och att de skulle 

kunna leda till att informanterna i större utsträckning vill dölja informationen än i ett samhälle 

med stark religiös norm. 

 

Forskning (Armet, 2009) talar för betydelsen av föräldrarnas sätt att uppfostra sina barn för 

barnens identitetsskapande. Vår studie kan inte uttala sig om frågan mer än att informanterna 

beskriver en skillnad mellan deras egna hem och tillvaro jämfört med andra jämngamla 

vänners hem utanför församlingen. Det faktum att informanterna har känt sig annorlunda på 
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grund av sin uppväxt och religiositet kan möjligen ha haft betydelse för identitetsskapandet, 

men i vilken utsträckning kan vi inte säkert säga. Vidare ser vi tydligt bland våra informanter 

att religiöst deltagande och intresse minskade under tonåren, vilket ligger i linje med tidigare 

forskning som säger att tonåren är en kritisk tid för huruvida individer behåller eller förkastar 

religion. Högre utbildning, riskbeteende och familjesplittring nämns som aspekter som kan 

förknippas med minskat intresse för religion (Uecker et al., 2007; Desmond et al., 2010). Det 

är svårt att peka ut en särskild anledning till att våra informanter valde att lämna 

frikyrkomiljön, men vi kan konstatera att mötet med det sekulariserade samhället har haft 

betydelse för processen. Det kan tänkas att aspekter som dessa studier nämner kan ha haft 

betydelse även för våra informanters avhopp, även om berättelserna snarare antyder att det var 

mötet med personer utanför församlingen som fick dem att börja ifrågasätta. 

 

Swartling & Swartling (1992) har i sin forskning visat på flera psykopatologiska konsekvenser 

som ett avhopp från en frireligiös rörelse kan innebära. Vår studie skiljer sig på så vis att våra 

informanter inte upplever sig traumatiserade efter sitt utträde. Vidare har forskning kring 

utträdesprocesser (Wright, 1984; Lewis, 1986; Swartling & Swartling, 1992; Buxant & 

Saroglou, 2008) till största del koncentrerat sig på informanter som i vuxen ålder anslutit sig 

till en rörelse och efter en tid lämnat den. På den punkten skiljer sig vår studie från dessa 

eftersom våra informanter varit medlemmar från att de var barn och således varken har valt 

medlemskapet själva eller tidigare levt i en annan värld. Det kan ha betydelse för 

utträdesprocessen. Utträdesprocessen och eventuella psykologiska besvär knutna till den kan 

möjligen variera beroende på hur inträdet i rörelsen gick till. Några forskare (Wright, 1984; 

Lewis, 1986) talar om att ett självständigt och frivilligt utträde kan ta flera månader men vårt 

material antyder att det snarare handlar om år, än månader. Tiden kan dock bero på hur man 

definierar utträdesprocessen. En tänkbar förklaring till skillnaderna kan vara det faktum att 

våra informanter vuxit upp i rörelsen och vid utträdet genomgått en omfattande re-

socialisation medan personer som anslutit sig i vuxen ålder kanske snarare bara 

“återanpassar”   sig   och   omvärderar   sina   åsikter   när   de   lämnar   rörelsen.   Vidare   kan   man  

diskutera huruvida det faktum att de två begreppsvärldarna som beskrivs i vår studie, 

frikyrkomiljön och samhället utanför, skiljer sig så pass mycket åt leder till en alternation och 

re-socialisation när våra informanter byter värld. Om samhället utanför istället hade en 

starkare religiös norm hade skillnaden mellan världarna inte varit lika stor. Om vår studie 

hade genomförts i USA istället för i Sverige, hade en re-socialisation inträffat då? Hade 

avhoppet varit lättare för personen och snarare bara inneburit en viss anpassning? 
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Vår studie har en fenomenologisk ansats eftersom att syftet var att öka förståelsen kring 

identitetsskapande hos religiöst uppfostrade individer som sedan lämnat frikyrkan. Den 

fenomenologiska ansatsen gör inte anspråk på objektiva sanningar och tydliga kausala 

samband. Det gör vi inte heller i denna studie. Studiens ansats, metod och storlek är 

begränsad till att öka förståelsen till det genererade materialet, men även om studien har 

begränsningar i sin generaliserbarhet kan den likväl tänkas göras giltig i andra sammanhang 

under snarlika förhållanden. En viktig poäng med vår studie är också att den ger insikt i ett 

relativt outforskat område: ett socialpsykologiskt perspektiv på utsagor från människor som 

lämnat en religiöst sluten miljö i ett sekulariserat samhälle. Vi är medvetna om svårigheterna 

att undersöka religionens påverkan på identitet eftersom det skulle kräva en större studie med 

annat upplägg för att kunna härleda och isolera påverkan till religionen specifikt. Det är dock 

inte religionens påverkan på identitet vi avsett undersöka, utan snarare identitetsprocesser i ett 

visst sammanhang. Vi anser att den valda metoden, trots dess begränsningar, är lämplig i 

förhållande till de anspråk vi gör i syftet. 

 

Trots att undersökningen har haft en relativt begränsat antal informanter visar den vikten av 

att belysa hur människor formas och utvecklas i förhållande till slutna miljöer. Informanternas 

berättelser säger något om det frireligiösa sammanhanget såväl som om det omgivande 

samhället. Vi gör inte anspråk på att ha fyllt en kunskapslucka men tycker oss ha bidragit till 

ökad förståelse i ämnet. Vi hoppas att kunna inspirera till vidare forskning och studier kring 

andra aspekter ur uppsatsen som är intressanta, till exempel temat om skammen kring 

sexualitet eller orsaker till utträdet ur frikyrkan och utträdesprocessens steg. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Tema 1: Erfarenheter, uppväxt och identitet 
Vilka erfarenheter från Samfundet har haft betydelse identiteten? 
 
Berätta om din bakgrund i Samfundet.  
Identifierade du dig som en kristen person när du var barn? 
Kände du dig annorlunda på något sätt med anledning av att du var kristen? 
Berätta om dina upplevelser från skolan. Kyrkan. Aktiviteter. Vilka aktiviteter inom 
Samfundet engagerade du dig i/var med på? Vad tyckte om? Vad tyckte du inte om? 
Finns det erfarenheter eller händelser som du upplever har påverkat/förändrat dig/varit viktiga 
för dig? 
Har/hade du någon förebild inom Samfundet? 
Tror du att det fanns någon skillnad i hur andra människor uppfattade dig inom och utanför 
Samfundet? Stämde uppfattningarna överens om hur du ser såg dig själv? 
Hur såg du på personer som inte var med i Samfundet? Hur talade man inom Samfundet om 
personer som inte var med? 
 
Tema 2: Mötet med omgivningen 
Hur upplever en frireligiöst uppfostrad person mötet med andra åsikter och 
värderingar  utanför  “Samfundet”? 
 
Hur upplevde  du  att  det  var  att  vara  “Samfundare”  i  Uppsala? 
Hur var det möta andra uppfattningar och åsikter, som skiljde sig från de du vuxit upp med? 
Hade  du  vänner/bekanta  som  inte  var  med  i  “Samfundet”? 
Hur var det att umgås med dem som inte tillhörde kyrkan, berätta om det. 
Upplever  du  att  din  uppväxt  skiljde  sig  från  andra  barns  (utanför  “Samfundet”)?  Hur? 
Vilka reaktioner möter du när du berättar om din uppväxt? Vad tänker du om det? 
Om du identifierade dig som en kristen person innan, hur känns det annorlunda idag om du 
inte identifierar dig som kristen längre? 
 
Tema 3: Avhopp och förändring 
Hur har identiteten förändrats efter avhoppet? 
 
Har  dina  åsikter  och  värderingar  förändrats  sedan  du  lämnade  “Samfundet”? 
Har din syn på moral/rätt och fel förändrats? Hur såg den ut då?  Nu? 
Finns  det  värderingar  och  åsikter  som  du  fick  lära  som  barn  genom  “Samfundet”  som  du  inte  
har kvar idag? Berätta! 
När  började  du  ifrågasätta  din  tro  och  kanske  värderingarna  på  “Samfundet”?  Vad  tänkte  du  
då? 
Vad var det första du började ifrågasätta? Varför? 
Finns det åsikter/värderingar som du behållit även om du inte behållit samma kristna tro? 
Hur påverkade det dig när uppfattningar och åsikter började förändras? 
De värderingar som hade som barn, hur ser du på de värderingarna idag? 
Har du någon gång känt skuld eller skam för saker du lärt dig ifrån kyrkan? 
Hur  upplever  du  att  tiden/medlemskapet  inom  “Samfundet”  påverkade  dig?  Då?  Nu? 
När du ser tillbaka på din uppväxt idag, hur tänker du om den? Positivt och negativt? 
Fördelar/nackdelar? 
 


