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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att undersöka hur personer med ohälsa och lidande orsakat av 

sektmedlemskap upplever mötet med den psykiatriska vården. Studien hade en 

fenomenologisk hermeneutisk ansats och byggde på fem intervjuer med personer från fyra 

olika sekter som i samband med processen att lämna sekten kommit i kontakt med den 

psykiatriska vården. Resultatet beskrivs på tre tolkningsnivåer; naiv förståelse, 

strukturanalys och tolkad helhet. Den naiva analysen visade att personer med ohälsa och 

lidande orsakat av sektmedlemskap upplevde att mötet med den psykiatriska vården 

präglades av missförstånd och brist på kunskap om problematiken och vilka konsekvenserna 

blev när en person valde att lämna en sekt. Strukturanalysen resulterade i elva subteman, tre 

teman och ett huvudtema. Huvudtemat fick namnet Lost in Translation och sammanfattade 

kärnan i studiens resultat vilket var att personer med ohälsa och lidande orsakat av 

sektmedlemskap kände sig vilse och utanför och hade svårt att förstå och få förståelse för sin 

situation vilket ledde till missförstånd i mötet med den psykiatriska vården. Den tolkade 

helheten visade att de personer som kände sig sedda och bekräftade i sitt lidande hade en 

mer positiv upplevelse av mötet med den psykiatriska vården. 

Nyckelord; fenomenologisk- hermeneutik, livsvärldsperspektiv, psykiatrisk vård, sekt, 

upplevelser. 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to investigate how persons with illness and distress caused by cult 

membership experienced the encounter with psychiatric care. The study had a 

phenomenological hermeneutic approach and was based on five interviews with people from 

four different cults who in the process of leaving the cult had contact with psychiatric care. 

The result are described in three levels of interpretation; naive understanding, structural 

analysis and interpreted whole. The naive analysis showed that persons with illness and 

distress caused by cult membership experienced that the contact with psychiatric care was 

characterized by misunderstanding and lack of knowledge of the problems and the 

consequences that were a result of a person leaving a cult. The structural analysis resulted in 

eleven subthemes, three themes and an overall theme. The main theme was called Lost in 

Translation and summarized the essence of the results of the study which was that persons 

with illness and distress caused by cult membership felt lost and outside and had trouble to 

understand and to find understanding for their situation and that this caused 

misunderstandings in the encounter with psychiatric care. The interpreted whole showed 

that persons that felt that they were seen and confirmed in their suffering had a more positive 

experience of the encounter with psychiatric care. 

Keywords: cult, experience, life-world perspective, phenomenological hermeneutic, 

psychiatriccare.
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1 INLEDNING 

Längtan efter mening och sammanhang är grundläggande för människan och hur denna 

längtan tar sig uttryck är unikt för den enskilde individen. För en del människor kan denna 

längtan stillas i det sammanhang och den gemenskap som en sekt innebär och sekten ger 

genom sin lära medlemmarna även en mening i livet. Det finns de som lever ett 

tillfredsställande liv i denna gemenskap men det finns även de som far illa. När en människa 

lämnar en sekt förlorar hon ofta både sammanhang och mening vilket kan innebära en 

existentiell kris, en kris som kan kräva professionell hjälp. I egenskap av sjuksköterska inom 

den psykiatriska vården har jag personligen inte träffat patienter med denna problematik, 

genom mitt engagemang i en stödförening för tidigare sektmedlemmar har jag stöttat 

människor som på grund av ett sektmedlemskap farit illa, detta engagemang var en 

bidragande orsak i valet av ämne för mitt examensarbete. Min erfarenhet är att kunskapen 

om denna grupps specifika problematik är begränsad och att detta kan leda till att de 

psykiatriska vården inte vet hur de ska hjälpa dessa personer vilket gör att de fortsätter att 

fara illa. Min upplevelse som sjuksköterska är att det inom vårdvetenskapen finns redskap 

som kan förklara och skapa en förståelse för denna problematik. Min förhoppning är att 

denna studie ska kunna bidra till en lyfta problematiken och öka kunskapen om de problem 

som kan uppstå då personer med ohälsa och lidande orsakat av sektmedlemskap kommer i 

kontakt med den psykiatriska vården. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer centrala begrepp att presenteras. Den teoretiska referensramen 

beskrivas, vilket följs av en genomgång av tidigare forskning som utmynnar i en 

problematisering. 

2.1 Förklaring av begrepp 

Under detta avsnitt kommer begreppen sekt, religion och andlighet att förklaras.  

2.1.1 Sekt 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) är sekt: "En grupp människor som är sammanbundna 

med någon ideologi eller någon/några ledare. Ordet sekt kan härledas till latinets secta 
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(princip; parti; filosofisk skola; ideologi; partiprogram). Sekter finns inom religiösa 

respektive icke-religiösa ideologier" (Nationalencyklopedin, 2014). Ordet har ofta en negativ 

klang och därför används ibland de mer neutrala benämningarna Nyandligrörelse eller 

Manipulativrörelse (Järvå, 2009). I denna studie kommer ordet sekt att användas när den 

beskriver forskningspersonernas tidigare religiösa tillhörighet då detta är ett vedertaget 

begrepp både i samhället och bland tidigare sektmedlemmar. Studien innefattar enbart 

forskningspersoner från religiösa sekter.  

2.1.2 Religion/Andlighet 

För att förklara begreppen religion och andlighet har Koenig (2009) definition använts då 

den beskriver den typ av andlighet och religion som studierna i den tidigare forskningen 

berör. Religion beskrivs innehålla trosuppfattningar, utövande av tro och ritualer. Religionen 

kan även innefatta tro på andar, änglar och demoner. Religionen är ofta organiserad och 

utövad i ett religiöst sammanhang men kan även utövas i ensamhet eller privat. Andlighet är 

det begrepp som många föredrar att använda då det har en mer neutral och positiv klang än 

ordet religion som många människor förknippar med krig, konflikter och fanatism. Andlighet 

ses vara något som är personligt, något som en person definierar för sig själv och som är fritt 

från regler och det ansvar som ofta förknippas med religion men som ger livet en mening och 

innebörd (Koenig, 2009). Att vara medveten om sin andlighet betyder inte att en människa 

nödvändigtvis behöver tillhöra en religion, men för att tillhöra en religion behöver 

människan vara medveten om sin andlighet.  

2.2 Teoretisk referensram 

Under avsnittet teoretisk referensram kommer begreppen livsvärldsperspektiv, andlighet, 

hälsa, lidande och lidandets drama förklaras. Valet av den teoretiska referensramen 

baserades på att denna studie har en fenomenologisk hermeneutisk metod där 

livsvärldsperspektivet är centralt. Erikssons omvårdnadsteori valdes då den beaktar den 

andliga dimensionen något som är centralt för förståelsen av ämnet samt att teorin innefattar 

beskrivningar som kan skapa en förståelse för ett mångdimensionellt lidande och 

vårdrelationens vikt. 

2.2.1 Livsvärldsperspektiv 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv så som det beskrivs av Dahlberg 

och Segersten (2010). Livsvärldsperspektivet är lämpligt i denna studie då studien vill belysa 

de fenomenen som visar sig då människor från olika sammanhang; sektens, människan som 

lämnat en sekt samt den psykiatriska vården, möts. Livsvärldsperspektivet beskriver att en 

människas livsvärld är unik och upplevs i det sammanhang och i den gemenskap som 

människan befinner sig i. Perspektivet kan i denna studie bidra med en förståelse för hur en 

människa som tillhört en sekt och därmed varit en del av en gemenskap som grundar sig på 

en gemensam tro och sen lämnar den, påverkas. Att lämna sekten leder till att personens 
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sammanhang och plats i världen fundamentalt förändras och därmed även hennes syn på 

världen och sin plats i världen och sig själv.   

2.2.2 Andlighet 

Eriksson (1997) beskriver människan som en enhet av kropp, själ och ande och att det är 

dessa tre element som formar livet. Religion eller tro är ett uttryck för den andliga delen av 

att vara människa. Det är människans andlighet som söker efter en mening med livet och kan 

göra att en människa kan finna en mening i sitt lidande och på så vis uthärda lidande och 

uppleva hälsa, lidande till trots. I denna studie bidrar Erikssons teori med en förståelse för 

att en människa, vars andlighet fått sitt uttryck genom en sekttillhörighet kan uppleva detta 

som ett hot mot livet självt om hon förlorar den tro så som den beskrivs av sekten och att 

detta kan skapa en vilsenhet och brist på mening. 

2.2.3 Hälsa 

Hälsa är ett grundläggande begrepp inom vårdvetenskapen och i Erikssons vårdteori. Hälsa 

beskrivs som en individuell upplevelse som påverkas av många aspekter och bildar en helhet 

som leder till upplevelsen av hälsa, dessa benämns av Eriksson som hälsoprocesser mellan en 

människas kropp, själ och ande. Människan sägs inte ha hälsa utan att vara hälsa, detta 

innebär att en människa kan uppleva hälsa och välbefinnande trotts fysisk sjukdom och även 

det motsatta, att en människa kan uppleva ohälsa trotts avsaknad av fysisk sjukdom. 

Faktorer som leder till ohälsa beskrivs av Eriksson (1995) som hälsohinder och dessa kan 

finnas i en människas omgivning eller inom henne. Att i denna studie använda Erikssons 

hälsobegrepp kan bidra med en förståelse för forskningspersonernas upplevelse av ohälsa 

och de hälsohinder som deras omständigheter utgjorde.  

2.2.4 Lidande 

Eriksson (1994) beskriver lidandet som en del av livet och att lidandet kan vara uthärdligt 

eller outhärdligt. En människa som kan tillskriva sitt lidande en mening kan uppleva ett 

uthärdligt lidande och vilket gör att hon trots lidande kan uppleva hälsa. Kan hon inte finna 

en mening med lidandet kommer det att upplevas som ett livslidande vilket gör lidandet 

outhärdlig. Det lidande som inte behöver finnas men som kan uppstå är vårdlidandet och det 

uppstår då vården inte kan möta patientens behov. I ljuset av Erikssons teori kan det skapas 

en förståelse för det lidande som uppstår då en människa förlorar sin mening. Att vara med i 

en sekt innebär i de flesta fall att sektens lära ger en tydlig mening i livet och om denna 

mening försvinner, i och med att en människa inte längre tror som sekten lär, kan det med 

Erikssons teori förstås som ett livslidande eftersom hon då inte kan tillskriva sitt lidande 

mening.   
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2.2.5 Lidandets drama 

Lidandets drama beskriver den process som en människa genomgår då hon genomlever och 

försonas med ett lidande. Den lidande människan söker en medaktör i detta drama som 

består av tre akter där den första akten består i att se och bekräfta lidandet. Människan 

behöver i den andra akten få tid och rum att "lida ut" för att sedan gå in i den tredje akten 

som leder till en försoning där hon kan tillskriva lidandet en mening. Att detta beskrivs som 

ett drama är passande då det ger en bild av det ömsesidiga givande och tagande det innebär 

att möta en lidande människa vilket så ofta sker i en vårdrelation. Den lidande människan 

behöver en medaktör för att kunna nå fram till läkning och den lidande människan fortsätter 

att omgestalta sitt lidande tills en medaktör framträder. Eriksson beskriver problematiken 

med att dagens människor saknar ett språk för att beskriva lidande och därför ofta reducerar 

lidandet till ett "kroppslidande" (Eriksson, 1994). I denna studie kommer Erikssons teori om 

lidandets drama att användas för att skapa en förståelse för varför personer med ohälsa 

lidande orsakat av sektmedlemskap upplevde mötet som de gjorde relaterat till om de fann 

en medaktör eller inte.  

2.3 Tidigare forskning 

Forskning som specifikt berör patienter inom psykiatrisk vård med sektproblematik var svår 

att finna. Sökning i Discovery gjordes med sökorden; "cult member", "psychiatric illness", 

"psychiatric care",  "mentall illness", "religious cult", sökorden kombinerades på olika vis och 

de artiklar som framkom handlade i huvudsak om religion och hur dessa frågor kan påverkar 

i den psykiatriska vården. En artikel nämnde religiös fundamentalism vilket har 

beröringspunkter med denna studie. Den forskning som återfanns om religion och andlighet 

och hur det påverkar patienter och vårdrelationen presenteras här under rubrikerna; 

religionens positiva inverkan, religionens negativa inverkan, hur den andliga dimensionen 

blir synlig i vårdrelationen, hur patienter upplever att andligheten blir bekräftad i 

vårdrelationen, tidigare sektmedlemmars erfarenheter relaterat till tidigare forskning och 

avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning. 

2.3.1 Religionens positiva inverkan 

Forskning visar att religion kan ha en positiv inverkan på människor med psykisk ohälsa. En 

persons tro kan hjälpa henne att finna sätt att hantera psykisk sjukdom och stressfyllda 

livshändelser. Tron kan även ha en positiv inverkan på en persons syn på sig själv, hennes 

självkänsla och identitet. Studier visar att tro kan ha en återhållande inverkan på 

missbruksproblem, ångest, depression och självmord (Awara & Fasey, 2008; Koslander & 

Arvidsson, 2005 & Koenig, 2009). Detta överensstämmer med resultatet i en studie som 

undersökte sambanden mellan andligt välbefinnande, psykisk ohälsa och deltagande i 

religiösa aktiviteter. Studien beskriver positiva effekter av religion såsom att den gav 

patienter en mening eller innehåll i sitt liv och i sitt lidande. Tron fungerade även som ett 

skydd genom att det gav personerna en gemenskap, ett sammanhang och social samvaro i 

församlingslivet, något som hjälpte patienterna att hantera sina symtom (Fukui, Starnino & 
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Nelson-Becker, 2012, Rosmarin, Bigida-Peyton, Öngur, Pargament, & Björgvinsson, 2013). 

Ytterligare en positiv aspekt av tro var att den kunde ha en suicidförebyggande effekt. En 

studie som undersökte sambanden mellan psykisk ohälsa, religiositet och socialt stöd visade 

att med dessa tre komponenter tjänade tron som ett skydd, men om det sociala stödet inte 

fanns steg suicidrisken trotts att det fanns en religiös tillhörighet (Rasic, Shay-Lee, Elias, 

Katz, Enns & Sareen, 2008). Detta visar att tro i sig är en kraft men att kraften ofta förstärks 

då den delas med andra i ett religiöst sammanhang.  

2.3.2 Religionens negativa inverkan 

Forskning visar att en religiös övertygelse kan ha en negativ inverkan på patienter med 

psykisk ohälsa. Detta gäller särskilt i grupper med en avvikande religiös uppfattning eller i 

fundamentalistiska trosrörelser (Wamser, Vandenberg & Hibberd, 2011). Exempelvis visar 

studien av Fukiu m.fl., (2012) att beroende på hur religionen kom till uttryck kunde den 

påverka en person med psykisk ohälsa negativt exempelvis om religionen lärde att psykisk 

sjukdom är ett resultat av att personen handlat fel eller "syndat". En sådan religiositet kan 

försämra individens självkänsla och orsakar känslor av skuld, skam, ångest och i sin 

förlängning leda till suicid (Rosmarin m.fl., 2013). Det finns trosuppfattningar som hävdar 

att en person med stark tro inte kan drabbas av depression. En följd av en sådan uppfattning 

blev enligt studien att personer som lider av depression kan förneka eller förtränga 

symtomen och bli mindre benägna att söka psykiatrisk hjälp. Studien av Fukui m.fl., (2012) 

kallar detta för fundamentalism och enligt studien leder denna fundamentalism till ett "vi 

och dem" tänkande där trosfränder avråds från att söka vård inom psykiatrin och att "andlig 

behandling" förespråkas (Wamser, m.fl., 2011). Studien av Harris, Edlund, Mark, Larson & 

Sharons (2006) beskriver det komplexa samspelet mellan individer, religion och 

beslutsfattande. Studien visar att personer som upplevde att religionen påverkade dem i det 

dagliga livet både kunde ha en fördel och en nackdel av detta genom att de var mer eller 

mindre benägna att söka vård och på så vis upplevde mer eller mindre men av sin psykiska 

sjukdom. Detta kan förstås genom det Fukui m.fl. (2012) beskriver i sin studie om hur 

religion kan bli ett problem om individen intar en passiv coping strategi genom att 

överlämna beslutsfattande eller problemlösandet till en högre makt. Studien menar att 

religionen i dessa fall inte tillför något positivt i patientens liv. Detta motsäger det som 

framkom i den tidigare studien som visade att religionen gav patienten en drivkraft och en 

mening och innehåll till lidande (Koslander m.fl., 2005). Denna motsägelse kan förstås av det 

som framkommer i Wamsers (2011) studie om hur patienter med en religiös övertygelse har 

olika sätt att hantera sin psykiska ohälsa coping. En person vars tro får henne att tänka att 

Gud kommer att lösa problemen har en sämre prognos än den gruppen som har en tro som 

får henne att tänka att Gud har givit henne möjligheten och förmågan att hantera 

situationen. Dessa motsatser belyser den dubbelhet som finns i religionens kraft och hur en 

obalans kan förändra en hälsoresurs till ett hälsohinder. 
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2.3.3 Vårdrelationen och den andliga dimensionen 

Studien av Awara m.fl. (2008) belyser den svåra balansgång det är för vårdpersonal att i 

vårdrelationen använda sig av och bekräfta patientens religiösa eller andliga övertygelse och 

samtidigt hålla kvar fokus på vad som är målet med vården. Studien aktualiserar faran med 

att vårdpersonal kan tappa sin professionella hållning och låta sina egen religiositet påverka 

relationen och val av vård. Samtidigt finns det forskning som poängterar vikten av att bruka 

finkänslighet då religiösa aspekterna i vårdandet blir aktuellt och detta speciellt om patienten 

är i ett psykiskt sårbart tillstånd (Baetz & Toews, 2009). I studien av Koenig (2009) 

uppmanas de som arbetar med dessa patienter att ha en medvetenhet om och uppskattning 

av patientens andlighet. Denna tanke förstärks i studien av Koslander m.fl. (2005) som 

undersöker den andliga dimensionen i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. 

Studien efterfrågar mer kunskap och kompetens hos sjuksköterskor som ett led i att möta 

patienternas behov. Mohrs (2012) studie säger att den forskning som finns om andlighet, 

religion och psykiskt vårdande är knapphändig och inte samstämmig. Studien argumenterar 

att även om vårdvetenskapen framhåller att det ingår i sjuksköterskans ansvar att se till 

patientens andliga behov, så sker detta inte i verkligheten. Studiens slutsats är att 

sjuksköterskor bör fortsätta att sträva efter att vårda med ett holistiskt synsätt och samtidigt 

inse att de inte alltid kan uppnå idealet. Flera studier framhåller att även om det idag finns en 

större medvetenhet och kunskap om vikten av att en patients religion och andlighet bekräftas 

i vårdrelationen så behöver detta fortsätta att utvecklas och personalens kompetens öka 

(O´Connor & Vandenberg, 2005; McLaughlin, 2004.; Awara m.fl., 2008. & Koslander m.fl., 

2005). Detta sammantaget blir det uppenbart att det finns ett behov av att utveckla 

kunskapen om hur religion och andlighet påverkan i vårdrelationen.  

2.3.4 Patienters upplevelser av bekräftelse av andlighet 

Studierna var gjorda ur ett vårdarperspektiv där vårdarens hållning i religiösa och andliga 

frågor diskuterades. I de fall det fanns beskrivningar av patienters upplevelser framkom det 

att patienterna upplevde att deras tro ignorerades eller inte togs på allvar (Awara m.fl., 

2008). Det framkom även att patienterna efterfrågade att behandlarna/vårdpersonalen 

skulle fråga om deras religiösa tillhörighet och att de upplevde att vårdarna hade dålig eller 

liten kunskap om vad de olika trosuppfattningarna innebar, (McLaughlin, 2004). Studien av 

Lucchetti, Braguetta, Vallada och Vallada (2012) beskriver att patienter med en religiös 

tillhörighet efterfrågade att ges möjlighet till religiös vägledning i samband med inläggning 

på psykiatrisk vårdavdelning. Det är tydligt att det råder en brist av kunskap i dessa frågor 

inom vården då så gott som alla studierna betonade vikten av att vårdpersonal blev mer 

medveten om den andliga aspekten i vårdrelationen och att de fortsatte att öka kunskapen 

inom detta område (O´Connor m.fl., 2005.; McLaughlin, 2004.; Awara m.fl., 2008. & 

Koslander m.fl., 2005). 
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2.3.5 Tidigare sektmedlemmars berättelser relaterat till tidigare 

forskning 

Under 2012 inkom det mellan 104-156 telefonsamtal till Hjälpkällans telefonjour samt 78 

mail från personer som behövde stöd i sektfrågor (Hjälpkällans Verksamhetsbeskrivning, 

2012). För föreningen rädda individen (FRI) är siffrorna cirka 100 samtal till telefonjouren 

och cirka 50 samtal på skypejouren och cirka 250 mailkontakter, dessa siffror är i underkant 

då FRI inte registrerar samtal som inkommer på jourtelefonen (mail FRI, 131024). Vid en 

jämförelse med de siffror som framkom i den statliga utredningen I God Tro där det 

nämndes en siffra av drygt 60 personer årligen under år 1998, visar det att behovet inte har 

minskat (SOU1998:113). Även om det inte finns några studier gjorda om patienter med 

sektproblematik inom psykiatrin så finns det litteratur som beskriver sektavhoppares 

upplevelser av att vara med i en sekt, uppbrottet samt livet efter och i några av dessa 

berättelser återfinns beskrivningar av mötet med psykiatrin. Där beskrivs upplevelsen av att 

psykiatrin inte kunde hjälpa men även det motsatta, att personer upplevt att de fått hjälp. I 

de fall där personer beskriver att de fått hjälp har hjälpen varit i form av samtalskontakt med 

psykolog som haft en specialkompetens inom sektproblematik samt en sjuksköterska på en 

öppenvårdsmottagning (Fogelberg, 2009., Johansson, 2009. & Bertilsson, 1995). Dessa 

beskrivningar stämmer överens med den bild som den tidigare forskningen gav om att det 

behövs mer kunskap, kompetens och mod till att se patienters andliga behov. Den tidigare 

forskningen visade även att religionen kan ha en positiv inverkan på människors liv och detta 

överensstämmer med det som tidigare sektmedlemmar berättar om hur religionen i början 

upplevdes som en stark positiv drivkraft. (Lindblad, 1995., Ahlstrand, 1995 & Johansson., 

2009). Utredningen I God Tro visar att det finns en grupp människor som farit illa av att vara 

med i en nyandligrörelse samtidigt som de finns de som är med och mår bra av det (SOU 

1998:113).  

2.3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning visar att religion och andlighet kan ha en stor inverkan på patienters upplevelse av 

hälsa och hur de hanterar sin sjukdom och att detta även påverkar mötet mellan patienten 

och vårdgivare. Religionens och andlighetens påverkan i patienternas liv kan vara både 

positiv och negativ. Forskningen visar att om vårdpersonal är medveten om och har kunskap 

om den andliga dimensionens inverkan i samspelet och hur den påverkar patientens liv finns 

möjlighet att den positiva kraften i religionen och andligheten kan användas som en 

hälsoresurs och ett verktyg i hälsoprocessen. Om personalen istället inte bekräftar 

patienternas andliga behov kan detta bli ett hinder i vårdrelationen och i den fortsatta vården 

och i värsta fall orsaka ett lidande. 

2.4 Problemformulering 

År 2012 fick stödföreningarna FRI och Hjälpkällan cirka 600 förfrågningar om hjälp och stöd 

från tidigare sektmedlemmar och oroliga anhöriga. Forskning visar att den psykiska ohälsan 

är ökad efter ett sektmedlemskap och att antalet försök och genomförda suicid är högre hos 
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dem som varit med i en sekt. Detta visar att det i denna grupp finns ett stort behov av stöd 

efter att de lämnat en sekt. I utredningen I God Tro (SOU 1998:113) framkom att denna 

patientgrupp inte får den hjälp de behöver inom psykiatrin och att kunskapen och 

kompetensen måste ökas, detta är något som även stöds av tidigare sektmedlemmars 

berättelser.  

Någon forskning om hur personer som behövt psykiatrisk vård i samband med sektmedlems 

skap upplevt vården finns inte. Forskning visar att religion och andlighet kan ha både en 

positiv och negativ inverkan på hur en person kan hantera sin livssituation bl.a. genom att 

religionen kan fungera som en grund att förklara och finna mening och att den andliga 

dimensionen påverkar i mötet mellan patient och vårdare. Forskning visar även att religion, 

psykisk hälsa och livskvalité har ett nära samband och detta är något som vårdvetenskapen 

poängterar, att människan bör ses som en enhet av kropp, själ och ande och att alla dessa 

delar behöver uppmärksammas för att uppnå en god vård. Erikssons vårdteori beskriver att 

lidandet kan upplevas som uthärdligt om den lidande kan tillskriva lidandet en mening. 

Erikssons vårdteori kan därmed bidra med en förståelse för det lidande som uppstår då en 

människa förlorat sin tro och därmed det som kan tillskriva lidandet en mening. Med detta 

sagt är det viktigt att undersöka om och hur en person som varit med i en sekt och därmed 

haft sin tro, sin världsbild och sin mening med livet förankrat i det sekten lär, och sedan 

förlorat detta, påverkas av sin bakgrund då hon söker hjälp inom den psykiatriska vården. 

Förhoppningen är att studien ska synliggöra dessa personers lidande och på så sätt öka 

medvetenheten om att denna problematik existerar. Detta kan leda till en 

kunskapsutveckling inom den psykiatriska vården om hur dessa personers lidande gestaltar 

sig och vad som kan göras för att lindra lidandet. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur personer med ohälsa och lidande orsakat av 

sektmedlemskap upplevt mötet med den psykiatriska vården.  

4 METOD OCH MATERIAL 

Under detta avsnitt beskrivs den metod och det material som användes för att finna svar på 

studiens syfte. Under rubriken design beskrivs valet av metod samt hur metoden tillämpades. 

Under rubriken Urval beskrivs på vilka grunder datamaterialet samlades in. Under rubriken 

datainsamling beskrivs hur intervjuerna utformades och genomfördes. Analysmetod och 

genomförande beskriver steg för steg metoden och hur data analyserades. Forskningsetiska 
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överväganden beskriver de forskningsprinciper och forskningsetiska ställningstaganden som 

aktualiserades under studien och hur de hanterades. Rubriken förförståelse beskriver de 

ställningstaganden som gjordes baserat på min förhandsförståelse i ämnet. 

4.1 Design 

Studien hade en induktiv, kvalitativ design och syftet var att belysa hur personer med ohälsa 

och lidande orsakat av sektmedlemskap upplevt mötet med den psykiatriska vården. Då 

studien var kvalitativ var det lämpligt att använda en fenomenologisk hermeneutisk metod 

eftersom hermeneutiken genom tolkning skapar en förståelse för fenomenet (Friberg & 

Öhlen, 2012). Genom att använda en fenomenologisk hermeneutisk metod i enlighet med 

Lindseth och Norbergs (2004) fanns en möjlighet att fördjupa tolkningen av det studerade 

fenomenet. Metodvalet baseras på att det i den valda metoden fanns ett utrymme att skapa 

en ny förståelse för de fenomen som visar sig då en person med ohälsa och lidande orsakat av 

sektmedlemskap möter den psykiatriska vården. Då problematiken var mångdimensionell 

fanns det i den valda metoden verktyg att hantera de delarna som ledde fram till en tolkad 

helhet och ny förståelse, d.v.s. teori, förförståelse, tidigare forskning samt resultatet från den 

naiva förståelsen och struktur analysen. 

4.2 Urval och rekrytering 

Då studiens syfte var att belysa hur personer med ohälsa och lidande orsakat av 

sektmedlemskap hade upplevt kontakten med den psykiatriska vården var det mest lämpliga 

tillvägagångssättet att använda sig av intervjuer. Detta baserades på att ämnet var känsligt 

för forskningspersonerna och att valet av intervjuer, till skillnad från exempelvis en 

fokusgrupps intervjuer, underlättade för forskningspersonerna att tala om känsliga och 

personliga upplevelser. Studien var fenomenologisk-hermeneutisk vilket innebär att det var 

forskningspersonernas berättelser om fenomenen i mötet med den psykiatriska vården som 

var i fokus under intervjuerna.  

Föresatsen var att intervjua fyra till tio personer som upplevt ett lidande relaterat till deras 

sektmedlemskap och på grund av det varit i kontakt med den psykiatriska vården. Ytterligare 

urvalskriterier var att den rörelse personen varit med i per definition stämde in på de 

kriterier på en sekt som framkom i Järvå (2009) och Nationalencyklopedin (2014) och att 

personens behov av psykiatrisk vård var direkt kopplat till ett sektmedlemskap. 

Arbetet med att finna forskningspersoner påbörjades under våren 2013 genom en 

efterlysning på stödföreningarna FRI och Hjälpkällans hemsidor. Efterlysningen på FRI;s 

hemsida skedde i samarbete med föreningens web-ansvarige (Bilaga A). Efterlysningen på 

Hjälpkällan skedde genom ett inlägg på hemsidans forum (Bilaga B).  

Tolv intresserade skickade mail eller ringde och lämnade ytterligare uppgifter. De 

kontaktades under sensommaren och mer information införskaffades för att ha som stöd och 
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underlag i urvalsarbetet. I detta skede skedde ett bortfall då personer inte föll inom ramen för 

studiens kriterier då den grupp de varit med i fyllde kriterierna för en religiös sekt och andra 

upplevdes för sköra för att intervjuas. Skörheten bedömdes utifrån att det i kontakten under 

urvalsprocessen blev tydligt att ämnet väckte upp känslor som för de tilltänkta 

forskningspersonerna upplevdes svåra att hantera. Det blev tydligt att personerna gärna ville 

delta men att de var ambivalenta och ämnet aktualiserade starka känslor. I dessa fall 

bedömdes det att det var lämpligare att exkludera dessa ur studien. Efter urvalsarbetet 

kvarstod fem personer med erfarenhet från fyra olika sekter; Jesu Kristi kyrka av sista dagars 

heliga (även kallad Mormonkyrkan), Læstadianismen, Jehovas vittnen och EFS (evangeliska 

fosterlandsstiftelsen) alla kvinnor. EFS klassificeras ej som en sekt men utifrån de 

beskrivningar som framkom under urvalsprocessen som innehöll starkt sekteristiska drag 

förenligt med Järvås (2009) beskrivningar av en sekt, valdes även denna att inkluderas i 

studien. En av forskningspersonerna hade haft kontakt med den psykiatriska vården för mer 

än tio år sedan och de övriga de senaste fem åren. Dessa kontaktades igen och fick ett 

missivbrev skickat till sig (Bilaga C). Två av forskningspersonerna önskade närmare 

information om vad intervjun skulle beröra och till dessa skickades en utförligare beskrivning 

(Bilaga D). Denna information användes sedan som ett stöd i intervjuerna för att i 

inledningen beskriva hur intervjun skulle gå till samt informerade om de etiska riktlinjerna 

(Bilaga E). Innan intervjun började fick forskningspersonen underteckna ett 

samtyckesformulär (Bilaga F).  

4.3 Datainsamling 

De fem intervjuerna genomfördes under september 2013. Under intervjuerna användes den 

intervjuguide (Bilaga G) som hade utarbetades för att fungera som en hjälp att följa och 

uppmuntra forskningspersonens berättelse samt hålla fokus på studiens syfte. Detta var 

lämpligt då den fenomenologisk-hermeneutiska metoden uppmanar till att 

forskningspersonerna under intervjun ska uppmuntras att tala fritt och helst ska glömma 

bort att det är en intervjusituation, detta för att de beskrivna fenomenen ska bli levande 

under berättandet (Lindseth & Norberg, 2004). Intervjuerna spelades in och under 

intervjuerna gjordes även anteckningar om eventuella gester eller tonfall som klargjorde eller 

förstärkte känslan i det berättade. Under intervjuerna hölls fokus på hur det beskrivna ämnet 

påverkade forskningspersonen. Då det blev uppenbart, genom tonfall eller känsloyttringar att 

ämnet var känsloladdat, kunde jag som intervjuare utveckla ämnet genom att ställa 

följdfrågor eller om det upplevdes jobbigt, erbjuda forskningspersonen att ta en paus om de 

kände att de behövde det. Intervjuerna varierade i tid och den kortaste intervjun tog 27 

minuter och den längsta 75 minuter.  

De inspelade intervjuerna transkriberades kort tid efter genomförandet då de fortfarande var 

levande i minnet något som är en fördel vid kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale & 

Brinkman, 2009). Totalt blev det 36 sidor med data. Transkriptionerna jämfördes sedan igen 

med de inspelade intervjuerna för att försäkra att texten verkligen återgav det som sades.  
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En arbetsjournal fördes under arbetets gång. Detta för att dokumentera de olika steg som 

gjordes under förarbetet och under analysens olika steg. Detta ses som en styrka då det 

förelåg en relativt stark förförståelse och detta styrkte validiteten i studien eftersom det 

förankrade de olika steg som analysen genomgick samt vad tolkningen. Detta baseras på det 

Dahlberg m.fl. (2008) säger om att validiteten stärks av att det logiska resonemanget går att 

följa arbetet igenom. 

4.4 Analysmetod och genomförande 

Data analyserades med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk analysmetod i enlighet med 

Lindseth och Norbergs (2004) vilket innebär att data analyserades i tre steg; naiv förståelse, 

strukturanalys samt tolkad helhet. Den naiva förståelsen gav en första förståelse av det 

studerade fenomenet. Under denna läsning blev texten levande och berörde mig på olika 

plan. Dels infann sig en viss igenkänning, relaterat till min  förförståelse, samt att det var 

gripande att ta del av  det lidande som synliggjordes genom forskningspersonernas 

berättelser. Struktur analysen bröt ner datamaterialet så att innehållet blev autonomt och 

kunde analyseras genom att liknande ämnen bildade subteman och teman och ett 

huvudtema. Strukturanalysen validerades mot den naiva förståelsen och den naiva 

förståelsen och strukturanalysen relaterades sedan till den teoretiska referensramen vilket 

resulterade i en tolkad helhet med en ny förståelse av innebörden av fenomenet. 

4.4.1 Genomförande av naiv förståelse 

Den naiva analysen innebar att de transkriberade intervjuerna lästes ett flertal gånger vilket 

gav en helhetsbild av vad intervjuernas kärna var och skillnader och likheter framträdde. 

Under läsningen följdes Lindseth och Norbergs (2004) rekommendation att vara öppen för 

det texten förmedlade, att vara mottaglig för att bli berörd samt att vara uppmärksam på och 

bortse från den egna förförståelsen. Den naiva analysen formulerades sedan så att de 

fenomen som blev tydliga under genomläsningen beskrevs på ett fenomenologiskt sätt. 

4.4.2 Genomförande av strukturanalys 

Strukturanalysen inleddes med att texten lästes igen, denna gång med sikte på att finna de 

meningsbärande enheter som innehöll beskrivningar av forskningspersonernas möte med 

den psykiatriska vården. I detta skede följdes Lindseth och Norbergs (2004) råd att använda 

den naiva förståelsen som en guide i sökandet efter de meningsbärande enheterna. Text som 

inte bidrog med kunskap om studiens syfte uteslöts (Lindseth & Norberg, 2004). De 

meningsbärande enheter varierade mellan att vara en enstaka mening till hela stycken. Dessa 

kondenserades sedan för att beskriva kärnan i den meningsbärande enheten. En 

meningsbärande enhet kunde ibland vara flera kondenserade meningsbärande enheter då de 

kunde innehålla olika aspekter av samma fenomen (se Bilaga H). Under detta arbete blev 

texten autonom, det vill säga separerades från intervjumaterialet och det började skönjas ett 

mönster av likheter och skillnader. Dessa strukturerades sedan i subteman och när det rådde 
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tveksamhet om till vilket subtema en kondenserad meningsbärande enhet hörde användes 

den ursprungliga texten för att påminna om sammanhanget. När de kondenserade 

meningsbärande enheter var indelade i subteman lästes de igen för att förvissa sig om att de 

var samstämmiga med subtemat. Dessa subteman jämfördes sedan med varandra och 

sorterades så att de subteman som berörde samma ämne samlades under ett gemensamt 

tema. Under detta arbete krympte antalet teman och subteman då olika teman med 

närbesläktat innehåll kunde slås samman. Strukturanalysen resulterade i 11 subteman och tre 

teman och ett huvudtema som sammanband resultaten i teman och subteman. Teman och 

subteman validerades mot den naiva analysen och det blev tydligt att den naiva förståelsen 

överensstämde med strukturanalysens teman och subteman. 

4.4.3 Genomförande av tolkad helhet 

Den tolkade helheten inleddes med att intervjuerna lästes igen och denna gång med den 

naiva förståelsen, och subteman i åtanke. Förståelsen fördjupades med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen, tidigare forskning och med en kritisk granskning av den egna 

förförståelsen. Målet med den tolkade helheten var att på så vis öppna upp för nya möjliga 

sätt att förstå hur det är att ha ett lidande orsakat av sektmedlemskap och möta den 

psykiatriska vården. Tillämpningen av analysmetoden illustreras i figuren nedan (se figur 1). 

 

Figur 1, Illustration av användning av den fenomenologisk hermeneutisk metod enligt 

Lindseth och Norberg (2004) i studien. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Under arbetet har de etiska överväganden så som de framställs i Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS, 2003; 2008) och Personuppgiftslagen (1998.204) 

beaktats. Där framkommer att de som deltar i forskning inte får komma till skada eller bli 

utnyttjade. Under arbetets gång har dessa etiska aspekterna följts och den enskilda individen 
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och dennes värdighet respekterats genom att informanterna i efterlysningen och i 

missivbrevet informerades om studiens syfte, frivillighet samt rätten att avbryta deltagandet 

när som helst. Detta överensstämde med informationskravet och samtyckeskravet i 

Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2011). De som önskade 

kompletterande information fick det och vid intervjutillfället fick forskningspersonerna 

samma information igen både muntligt och skriftligt samt skrev på ett samtyckesformulär. 

Detta gjorde att samtliga steg i processen för informerat samtycke fullföljdes (Kjellström, 

2012). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att forskningspersonerna garanterades 

sekretess och genom att allt material förvarades inlåst. Forskningspersonerna informerades 

om att materialet förvarades inlåst under arbetets gång för att sedan förstöras samt att det 

inte skulle användas till något annat. Forskningspersonerna blev även informerade om att 

studien eventuellt skulle publiceras som en vetenskaplig artikel (Bilaga C). Namn och andra 

detaljer som skulle kunna röja informanternas identitet ändrades. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att informanterna informerades om att materialet enbart kommer att 

användas till denna studie och inget annat (Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, 1999).  

4.6 Förförståelse 

Den förförståelse som förelåg var mitt engagemang i en stödförening för tidigare 

sektmedlemmar, att jag arbetar inom den psykiatriska vården samt att jag själv varit med i en 

sekt. Förförståelse är en del av den fenomenologiska hermeneutiska metoden och kunde 

hanteras och användas genom att tillämpa metoden och kritiskt reflektera kring  

förförståelsen, detta stärker studiens validitet och trovärdighet. Förförståelsen berörde 

endast de delar som handlade hur det är att vara med i en sekt, inte hur det är att ha varit 

med i en sekt och som ett resultat av detta varit i kontakt med den psykiatriska vården. 

Viktigt är även att komma ihåg att en persons upplevelse av att vara med i en sekt är 

individuell och är beroende av en mängd faktorer, exempelvis om personen är uppvuxen i en 

sekt eller inte, hur stort umgänge personen har utanför sekten och hur aktiv personen är 

inom sekten. Så den egna förförståelsen sträckte sig endast till hur det var för mig och med 

en förståelse för att forskningspersonernas berättelser kan ha vissa gemensamma drag vad 

det gäller livet i sekten men att upplevelsen i grunden är unik för den enskilde individen. 
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5 RESULTAT 

5.1 Naiv förståelse 

Forskningspersonerna beskrev upplevelsen av att den psykiatriska vården ville hjälpa men 

att de inte förstod och ibland inte ville förstå. De upplevde att det saknades kunskap och 

förståelse för de konsekvenser det innebar för dem då de lämnade det sammanhang som 

sekten utgjort. Forskningspersonerna beskrev hur de upplevde att den psykiatriska vården i 

sitt försök att förstå placerade dem i ett fack där det fanns en diagnos så att en medicin kunde 

sättas in. De beskrev en upplevelse av att den psykiatriska vården satte en allt för stor tilltro 

till medicinska lösningar och att det räckte med en människa som lyssnade och bekräftade 

dem för att det skulle göra en stor skillnad. 

5.2 Strukturanalys 

Struktur analysen resulterade elva subteman, tre teman och ett huvudtema (se tabell 1).  

Tabell 1. Subtema och tema. 

Subtema Tema 
 

Att inte förstå sin verklighet 
Att inte få förståelse för sin verklighet 
Att tala olika språk 

Vägar till förståelse är möjligt 

Att känna sig vilsen 
och utanför 

Att mötas av en önskan att hjälpa 

Att bli bekräftad 

Att få sin berättelse mottagen 

Att få stöd i relationen 

Att bli sedd 

Att inte bli bekräftad  
Att erbjudas oönskad hjälp 

Att inte få hjälp 

Att inte bli sedd 

 

Nedan presenteras resultatet av strukturanalysen under respektive tema. Subteman kommer 

att tydliggöras med citat. De namn som används i citaten är fingerade och tjänar som en hjälp 

att skilja de olika intervjuerna från varandra.  För att undvika upprepningar förklaras och 

utvecklas förståelsen för huvudtemat "Lost in Translation"  i den tolkade helheten. 
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5.3 Att känna sig vilsen och utanför 

Temat Att känna sig vilse och utanför bildades av följande subteman; Att inte förstå sin 

verklighet, Att inte få förståelse för sin verklighet, Att tala olika språk, Vägar till förståelse är 

möjligt. 

5.3.1 Att inte förstå sin verklighet 

De tankemönster och dogmer som sekten lärde påverkade forskningspersonens syn på 

världen utanför sekten. Detta sätt att förstå sig själv och sin verklighet fanns med även efter 

det att personen lämnat sekten och detta kunde göra det skrämmande att söka hjälp i en 

värld som de fortfarande uppfattade som främmande och ond. Att söka hjälp från denna 

värld i allmänhet och den psykiatriska vården i synnerhet försvårades av att det inte var 

ovanligt att sekten ofta varnade för att ha kontakt med psykiatrin då det sågs som något som 

kunde försvaga eller leda bort dem från den rätta tron.  

"det (processen) har ju pågått i 10 år och det har varit jättesvårt att ändra sin syn på världen. 

eh... det har verkligen inte kommit över en natt utan det ... det känns ... eh... det kan ha tagit 

flera år att sluta se världen i svart och vitt. Det tog flera år att sluta vara rädd för djävulen och 

sånna saker... men nu kan jag ju se att de har helt fel... det är ju helt konstigt det de säger och 

försöker få en att tro om världen och sådär... så det har ju förändrats men det tog tid". 

("Malin") 

Personen började förstå världen på ett nytt sätt men hade samtidigt kvar rester av sektens 

tänkande och trodde ibland fortfarande att det sekten lärde var sant. Att uppleva sig vara 

vilse både i sig själv och i en annorlunda verklighet var svårt för den som hade lämnat sekten 

och försvårade i kontakten med psykiatrin. 

"Jag förstod inte riktigt... varför allting var så konstigt... eller liksom varför jag inte förstod den 

"vanliga" världen... och andra människor... och liv... och så där... ja ..det ... jag hade verkligen 

behövt få prata .... eller att de skulle veta vad som hjälper... folk som har vuxit upp i sekter och 

nu ska börja leva ett nytt liv. Hur man ska hjälpa dem... det kände jag att de inte visste eller 

ens ville förstå. Jag tror inte att de tyckte att det var någon viktig liksom... att det inte var så 

viktigt utan att "vi har haft samma liv som alla andra"... och det är verkligen inte så!" ("Malin") 

 
Svårigheten med att inte förstå sin verklighet blev speciellt tydlig då personen varit uppvuxen 

i en sekt och lämnat i vuxen ålder. Dessa personer beskrev att de upplevde sig vilsna , och att 

de hade svårt att förstå ”den vanliga världen”, världen så som den upplevdes utanför sekten. 

5.3.2 Att inte få förståelse för sin verklighet 

Vårdpersonal kunde ha svårt att förstå de konsekvenser som det kan få att lämna sekten. För 

en person som fortfarande var sektmedlem kunde exempelvis en så vanlig företeelse som att 

flytta ihop med någon få stora konsekvenser om sekten lärde att en medlem ska vara gift 
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innan de bor tillsammans med sin partner. En sådan okunskap kunde leda till råd grundade 

på hur det ser ut i samhället i allmänhet utan att ta i beaktande de stora konsekvenser det 

kan bli för den enskilde individen. I beskrivningarna återfinns exempel på svårigheterna att 

få personal inom den psykiatriska vården att förstå de konsekvenser det innebar att göra val 

som ledde till en brytning med sekten.  

"... då upplevde jag att; de förstår inte problematiken i det här, vad det här innebär för mig om 

jag tar steget att flytta till honom för då kommer jag att förlora allt... det blir liksom officiellt 

att .... för hela min umgängeskrets att... att jag flyttar hem till en man utan att vara gift och då 

åker jag ut .... så det var inte så lätt. Och där och då upplevde jag att de inte förstår... det är 

liksom inte bara att flytta hem till honom, för mig innebar det att ja... katastrof!" ("Erika") 

Att inte få förståelse för hur deras verklighet tedde sig blev tydligt i de fall då 

forskningspersonerna i sin kontakt med den psykiatriska vården försökt beskriva vad det 

innebar att bryta med sekten. Det lidande det innebar för forskningspersonen genom att nära 

och kära bröt med dem, att de kände skuld inför sitt beslut och att de hade ångest inför 

framtiden. När patienten försökte förmedlad detta upplevde de att den psykiatriska vården 

inte förstod och tolkade det beskrivna som att patienten saknade sjukdomsinsikt. 

"... som jag upplevde det så förstod de inte det här med sekten, så det tyckte liksom att jag inte 

hade sjukdomsinsikt..." ("Helena").  

5.3.3 Att tala olika språk 

Sekttillhörigheten påverkade hur personen använde språket eller lade en annan innebörd i 

det som sades än samhället och psykiatrin. Forskningspersonerna upplevde att psykiatrin 

hade en biologisk syn på människan vilket exempelvis märktes genom det språk och det 

system som psykiatrin använde, vilket skilde sig från den mer andliga syn på tillvaron som de 

själva hade.  

"Jag tänkte ju mycket mer andligt... än vad de gjorde... tror jag. Jag tolkade saker mer som att 

... det här kanske är ett tecken från gud och så, medan de tänkte på ett helt annat sett... Men 

dom, dom komplicerar det hela tycker jag, och blir mycket mer som att: du har en kemisk 

obalans i hjärnan och sådana saker... ("Linnea") 

Svårigheten med att bli förstådd förklarades med olika syn på tro och därmed skillnader i 

språkanvändning. Det kan göra det svårt att förklara hur en tro, som fortfarande kan vara 

stark kan påverka både det dagliga livet och självbilden.  

"det blev lite... konstigt. Det är svårt att förklara för nån som inte har nån tro alls". ("Sara")  

Att språket användes annorlunda av dem som varit med i en sekt och de inom den 

psykiatriska vården behövde inte vara ett problem om patienten hade förmåga att beskriva 

för behandlaren vad hon menade. Emellertid tog det tid och kraft att beskriva hur saker och 

ting fungerade i sekten och det kunde bli missförstånd om patienten inte tänkte på att hon 
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behövde förklara omständigheterna då det av personalen kunde tolkas som symptom på 

vanföreställningar eller paranoia. 

"... och det togs inte alls på allvar utan det sattes bara in på det där sjukkontot". ("Helena") 

5.3.4 Vägar till förståelse är möjligt 

Forskningspersonerna beskrev att trots att de upplevde att det saknades kunskap och 

förståelse så fanns det sätt att underlätta och förbättra i förståelsen i mötet med den 

psykiatriska vården. Positiva erfarenheter i mötet grundade sig i att behandlaren hade 

kunskap och erfarenhet om problemet och detta kunde avhjälpas genom att 

forskningspersonen själv berättade om hur sekten lärde och fungerade eller genom att 

vårdaren själv läste på.   

"... sen kan ju inte alla psykologer veta om alla religioner ... och sekter och sådär... men jag 

tänker att eftersom det var en ganska så stor del av varför jag var där... så var det kanske bra 

om hon läst på lite..." ("Sara") 

5.4 Att bli sedd  

Temat Att bli sedd bildades av följande subteman; Att mötas av en önskan att hjälpa, Att bli 

bekräftad, Att få sin berättelse mottagen, Att få stöd i relationen.  

5.4.1 Att mötas av en önskan att hjälpa 

Forskningspersonerna förmedlade upplevelsen av att det var viktigt att de kände sig bemötta 

med respekt och att ett sådant bemötande bidrog till att de upplevde att det fanns en önskan 

att hjälpa dem. Även om personalen inte förstod problematiken så kunde ett respektfullt 

bemötande öppna vägen till att forskningspersonen började känna sig trygg och välkomnad i 

vården. Även om det inte fanns någon utarbetad behandling för just deras problematik så 

upplevdes det faktum att de försökte hitta någon typ av rehabilitering eller terapi att 

forskningspersonen kände att det fanns en vilja och ett intresse att hjälpa dem.  

"Men... eh… de försökte... de försökte hitta något bra ställe där jag skulle kunna rehabiliteras 

vidare på... och så". ("Linnea") 

Upplevelsen av att känna att det fanns en vilja att hjälpa förstärktes av att personal ställde 

frågor om det de inte förstod, lyssnade på forskningspersonernas önskemål och såg dem som 

individer. Då det var aktuellt med inläggning inom slutenvården kunde det, om 

forskningspersonen bemöttes med respekt, upplevas som ett tillfälle till att vila och att bli 

ompysslad, ett tillfälle att släppa på ansvaret en stund. Då kunde små saker bidra till en 

positiv upplevelse.  
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5.4.2 Att bli bekräftad 

Att bli lyssnade på, trodd och tagen på allvar bidrog till ett positivt möte där 

forskningspersonerna kände sig bekräftade i sitt lidande. Detta innebar inte att personalen 

behövde ha kunskap om sektproblematik utan det var det faktum att forskningspersonen 

kunde tala, utan att behöva känna skuld eller försvara sig och att mottagaren bekräftade att 

hon har hört vad som sagts var viktigt. 

"Ja det är väldigt mycket det där att de lyssnar på mig istället... och förstår mig och ja... att de 

respekterar det jag säger och inte försöker att bestämma över mig på något sätt". ("Linnea") 

5.4.3 Att få sin berättelse mottagen 

Att, kanske efter många år inom den psykiatriska vården, möta en person som tog emot 

forsningspersonens berättelse beskrevs som en vändpunkt.  

"Och hon förstod exakt vad jag pratade om... jag hade bara kunnat gråta första gången jag 

träffade henne... och vi kunde prata... så det var en vändpunkt för mig att ... jag hade kunnat 

bara krama henne för hon visste exakt vad det var jag pratade om. Jag blev bekräftad... i det 

där lidandet som jag var i". ("Helena") 

Det som var avgörande för att forskningspersonen skulle uppleva sig förstådd var vårdarens 

personlighet och vilja att lyssna, att träffa en sådan person kunde påverka inställningen till 

vården. 

"Ja och innan jag träffade henne så har jag varit väldigt negativ och anti vad det gäller alla 

slags vårdpersonal". ("Sara") 

De personer som fungerade som mottagare av berättelsen hade skilda professioner inom 

psykiatrin. Det som var avgörande för forskningspersonerna var inte personalens skolning 

eller utbildning utan att personen i fråga vågade ta emot berättelsen och med ett genuint 

intresse lyssna.  

5.4.4 Att få stöd i relationen 

Den personliga relationen mellan patienten och vårdaren var av stor vikt. När relationen bar 

gav det utrymme för utveckling och en möjlighet att utforska nya vägar att hantera 

problemen. Det framkom att en av nycklarna till att relationen upplevdes som ett stöd var att 

känna sig trodd och att vårdaren inte dömde eller värderade det som sades. I den trygga 

relationen var det möjligt att berätta och förklara sin verklighet.  

"Så vi träffades och samtalade en gång i veckan. Så... det var ju förstå gången som jag förstod 

... jag trodde ju att det var nått fel på mig... ("Malin") 



19 

 

Ofta fanns det inom sekten aspekter som var svårbegripliga för den utomstående men som, 

om forskningspersonen tilläts förklara, ökade förståelsen och fördjupade relationen. I många 

fall hade forskningspersonerna sina närstående kvar i sekten och om behandlaren värderat 

deras handlande kunde det upplevas som en lojalitetskonflikt.  

"Ja... så om man pratar med folk i allmänhet om att ens vänner inte hälsar eller att ens 

mamma tar avstånd och såhär ... så blir ju alla arga och upprörda och tycker då att det är "de 

som är dumma i huvet"… liksom, att ..."så kan man ju inte göra" och... att "de är 

hjärntvättade"... eh… och det fick jag inte alls från min psykolog utan hon var ... även om hon 

kanske inte förstod allting, och inte var speciellt insatt ... så la hon aldrig någon värdering på 

deras handlande... så... och det var rätt skönt för att då hade jag behövt försvara mina gamla 

vänner. ("Sara") 

Känslor av skuld var återkommande hos forskningspersonerna och en icke-dömande hållning 

från vårdarna gjorde det lättare att hantera dessa känslor. Att ha en god relation till någon 

inom den psykiatriska vården upplevdes som en trygghet och beskrevs som avgörande för att 

lindra deras lidande.  

"Ja och de stöttade ju mig då, att jag skulle känna efter vad JAG ville, om det så var att lämna 

eller vara kvar i församlingen, liksom bara att man ska må bra och liksom våga ta ställning 

själv". ("Erika") 

Att vara med i en sekt innebar för många att tränga undan sina egna personliga önskningar 

till förmån för det som gynnade sekten. Att få stöttning i att lyssna till vad personen själv ville 

hade i flera fall den effekten att patienten fann en styrka i att bygga upp en egen identitet 

skild från sektidentiteten. 

5.5 Att inte bli sedd 

Temat Att inte bli sedd bildades ur följande subteman; Att inte bli bekräftad, Att erbjudas 

oönskad hjälp och Att inte få hjälp.  

5.5.1 Att inte bli bekräftad 

Forskningspersonerna beskrev upplevelsen av att deras problematik inte togs på allvar eller 

att deras problematik bortförklarades som vanföreställningar eller bristande sjukdomsinsikt. 

Forskningspersonerna beskrev även att de ibland upplevde att det fanns en ovilja från 

personalens sida att ta till sig den kunskap som faktiskt finns.  

"Och jag kan uppleva att det är något som man väljer att förstå... för jag tycker liksom att när 

det finns i media och det pratas ganska mycket om det... så varför skulle man inte ta det till sig 

om man nu jobbar inom psykiatrin..."("Helena") 
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Forskningspersonerna beskrev hur vårdpersonal nonchalerat deras behov av att samtala om 

livet i sekten bland annat genom att byta samtalsämne. Detta ledde till att de upplevde att det 

inte var tillåtet att tala om sekten och den problematik som medlemskapet hade inneburit för 

dem. 

"Så fort som jag nämner att jag vuxit upp i en sekt så är det som att de stänger av... de byter 

samtalsämne... de stelnar till... de liksom ... eh... jag får liksom inte prata om det för det känns 

liksom att ... som att ... de totalt inte förstår någonting..." ("Malin") 

Forskningspersonerna använde uttryck som att sopa eller gömma problemet under mattan 

då de beskrev sina upplevelser av att personal inte velat prata om sekten och hur det påverkat 

dem. Forskningspersonerna beskrev att de upplevde att det fanns en ovilja till att lyssna och 

faktiskt försöka förstå vad de försökte förmedla.  

"Fast man inte förstår en annan människas berättelse, då du inte varit i en liknande situation... 

kan du inte bara vifta bort det och säga att det här existerar inte." ("Helena") 

5.5.2 Att erbjudas oönskad hjälp 

Den hjälp som forskningspersonerna erbjöds var i många fall medicinering och inte alltid i 

samråd med dem. En beskrev att hon upplevde att den psykiatriska vården i sina försök att 

hjälpa henne försökte placera henne i ett fack eller ge henne en diagnos för att sedan kunna 

sätta in en medicin och att detta inte var den hjälp hon önskade sig.  

"... så jag fick antidepressiva utskrivet... men sen så kände jag nog själv att... eh... att jag 

behöver nog prata med någon". ("Sara") 

Att medicinering ibland var nödvändigt för att lindra symtom i form av ångest, depression 

och sömnsvårigheter var inget som forskningspersonerna motsatte sig. Men att den 

psykiatriska vården satte så stor tilltro till medicin och att det var den primära 

behandlingsformen var en återkommande upplevelse och detta var enligt 

forskningspersonerna inte alltid motiverat. Detta kombinerat med en upplevelse av att 

psykiatrin inte ville eller hade kompetensen att tala om problemen förbättrade inte 

upplevelsen. I de fall då forskningspersonerna kände att det var annan hjälp än medicin de 

behövde försvårade detta kontakten mellan patienten och psykiatrin. 

"För det känns som att psykiatrin... kanske inte alla men i alla fall de i "Svensk stad"... de tar 

sig liksom rätten att bestämma vad de tycker är bäst för mig, men jag tycker att de skulle 

respektera mig mer och respektera att jag vet bäst om mig själv".("Linnea") 

Att förklara problematiken med att lägga hela skulden på sektsamröret upplevdes inte som 

en hjälp eftersom en människa kan vara med i en sekt och inte må dåligt av det. Att förenkla 

problem genom att förklara alla problem med en tidigare sekt tillhörigheten var inte till 

någon hjälp och uppfattades som negativt av forskningspersonen.  
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"... jag tänker på den här första kuratorn som hela tiden försökte få in det så här att "har det 

med sekten att göra"... och det behöver inte alltid ha det". ("Sara")  

5.5.3 Att inte få hjälp 

Forskningspersonerna beskrev att de i kontakten med den psykiatriska vården upplevt att de 

inte vetat hur de ska hjälpa och att det saknades kunskap och detta bidrog till en upplevelse 

av att det nästan varit omöjligt att få hjälp. Detta resulterade i vissa fall till att 

forskningspersonerna tappade tilltron till vården.  

"Det tyckte jag var värst, att inte få hjälp, jag hade en tilltro till myndigheter och till vården, 

att; - Nu får jag åtminstone hjälp, men när man inte får det så blir man så desillusionerad." 

("Helena") 

Den psykiatriska vårdens oförmåga att hjälpa ledde till att forskningspersonerna upplevde att 

det var upp till dem att hjälpa sig själv.  

"...jag har varit tvungen att stötta mig själv igenom det här ... jag har försökt att bygga upp mitt 

självförtroende , att det är inget fel på mig... liksom så... och den har jag fått bygga väldigt 

mycket själv". ("Linnea") 

Forskningspersonerna visade ändå en förståelse för vårdarnas situation och förstod att den 

uteblivna vården i många fall berodde på bristande erfarenhet och kunskap. Det fanns en viss 

förståelse och respekt för att vårdare avstått från att ge råd då de insett att de saknade 

kunskap i ämnet. Men att som hjälpsökande mötas av okunskap innebär en stor besvikelse. 

"Jag tror att de inte visste vad de skulle göra, och jag visste inte vad jag skull be om... eller vad 

jag skulle förvänta mig eller vad jag skulle få hjälp med liksom, så ja... det skulle nog behövas 

från båda håll tydligare att de säger att "vi kan hjälpa dig med det här" och att de lyssnar när 

jag säger att "jag behöver hjälp med det här". Fast det var jätte svårt för mig, i början i alla fall 

och kunna be om någonting eftersom jag visste ju inte... jag visste bara att jag mådde dåligt, 

sen hoppades jag bara att de skulle förstå." ("Malin") 

5.6 Tolkad helhet 

Under tolkad helhet kommer huvudtemat "Lost in Translation" beskrivas och relateras till 

tidigare presenterade teman och subteman. Dessa relateras till den teoretiska referensramen 

och tidigare forskning vilket leder till en ny förståelse för fenomenet. 

Det huvudtema som framträdde var de missförstånd, misstolkningar och den utsatthet som 

visade sig då personer med ohälsa och lidande orsakat av sektmedlemskap mötte den 

psykiatriska vården, samt deras längtan efter förståelse. Huvudtemat, "Lost in Translation", 

syftar på den beskrivning som en av forskningspersonerna använde då hon sammanfattade 

sin upplevelse i mötet med den psykiatriska vården.  
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"Jag tror nog att det är missförstånd rakt igenom kanske, det är lite såhär Lost in Translation... 

av någon anledning känner jag mig väldigt missförstådd". ("Malin") 

"Lost in Translation" är en film som skildrar mötet mellan individer från skilda kulturer och 

det utanförskap och de missförstånd som det gav upphov till (Wikipedia, 2013). "Lost in 

Translation" kan  ses som en metafor som sammanfattar inte bara denna forskningspersons 

erfarenheter utan hela resultatet.  

De fenomen som visade sig i den strukturanalysen överensstämde med den naiva förståelsen 

och kan förstås i ljuset av huvudtemat "Lost in Translation" som belyser att de missförstånd 

som uppstod var ett resultat av en kulturkrock orsakat av tro, inte etnicitet samt den 

vilsenhet som forskningspersonerna upplevde både inom sig och i mötet med verkligheten 

utanför sekten och med den psykiatriska vården.  

Kärnan i fenomenet, den kulturkrock det innebar att uppleva sig vara "Lost in Translation", 

handlade om att forskningspersonerna och vårdarna inte förstod varandras verkligheter och 

inte talade samma språk. Känslan av vilsenhet ökade eller minskade beroende på hur de blev 

bemötta av den psykiatriska vården. När vårdarna var öppna och mottagliga för 

forskningspersonernas berättelse och visade intresse för att lära sig att förstå skillnaderna 

dem emellan  underlättade det för forskningspersonerna och bidrog till att de kände sig 

mindre vilsna i den verklighet som fanns utanför sekten och ökade förståelsen både för den 

och sig själva. Om vårdarna å andra sidan nonchalerade, misstrodde eller tolkade 

forskningspersonernas berättelser som symtom på psykisk sjukdom kvarstod eller ökade 

upplevelsen av vilsenhet. Detta illustreras i figur 2. 

 

Figur 2, Resultat av strukturanalysens teman och subteman relaterat till varandra, till 

huvudtemat och den tolkade helheten.  
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Den tidigare forskningen beskrev att det är en utmaning för vården att möta patienters 

andliga behov (O´Connor & Vandenberg, 2005; McLaughlin, 2004.; Awara m.fl., 2008. & 

Koslander m.fl., 2005). Resultatet visar att behovet att tala om andliga aspekter var uttalat 

bland dem som nyligen lämnat en sekt då deras levda erfarenheter av gemenskap, 

samhörighet och hur de tillskriver livet mening förändrats. Forskningspersonerna upplevde 

det som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver som en tomhet och ensamhet som uppstår 

då en människa blir "ovald" av de individer som hon önskar ha i sitt liv. Denna ensamhet och 

tomhet berör hela individens existens och leder till en existentiell kris där individen måste 

omvärdera hur hon ser på sig själv, sitt liv och vad som ger livet mening. Situationen leder till 

att personen inte känner sig hel vilket relaterat till Eriksson(1995) leder till att en människa 

upplever ohälsa. 

I sitt sökande efter en ny mening är möjligheten att samtala förtroligt med någon viktigt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I ljuset av detta kan forskningspersonernas upplevelse om hur 

avgörande det var för dem att möta en individ som såg och hörde dem och behandlade dem 

med respekt förstås på ett djupare plan genom att relatera till det Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström (2008) säger om att för att förstå sin upplevelse behöver det tillskrivas en mening. I 

detta fall kan vårdrelationen ses som en möjlighet för forskningspersonen att börja förstå sin 

upplevelse utifrån en annorlunda mening och att detta sker i samtalet med den andre. Detta 

för tankarna till det lidandets drama som Eriksson (1994) beskriver sker i mänskliga möten 

och i vårdrelationen. Dramat betonar vikten av att den lidande människan finner en 

medaktör. Den första akten i dramat vilket är att bekräfta lidandet leder till att den lidande 

upplever sig sedd och det i sig är tröstande. Detta ger en djupare förståelse för 

forskningspersonernas beskrivningar av att då de blev sedda och bekräftade upplevde det 

som en vändpunkt i sitt lidande, de hade funnit en medaktör. Bekräftelsen som de fick genom 

detta möte upplevdes som en tröst som skänkte tillförsikt. Detta bidrar med en förståelse för 

den djupa förtvivlan som forskningspersonerna upplevde då de inte fann någon medaktör 

och som kunde bekräfta dem i deras lidande utan fick sitt lidande bortförklarat, vilket bidrog 

till ett vårdlidande och i sin förlängning, ett livslidande.  

Bekräftelsen öppnade vägen till det som utgör den andra akten, att lida ut. Denna akt tar tid 

och att medaktören vågar stanna kvar i osäkerheten utan att ha några svar att ge patienten 

och "bara" vara tillsammans i lidandet kamp. Under denna tid pendlar den lidande mellan 

lidande och lust i form av hopp och hopplöshet och detta är en smärtsam process. 

Forskningspersonerna beskrev hur de då de mötte en person som tog emot deras berättelse 

kunde börja förstå sig själva och komma till insikt om att det inte var något fel på dem. Dessa 

samtal bidrog till att känslorna av skuld och skam minskade och de kunde börja känna hopp 

om att åter finna en mening med sitt liv och att vägar till en ny gemenskap var möjlig. 

Forskningspersonerna beskrev att de upplevde att det var en trygghet att ha en kontakt inom 

psykiatrin och denna kontakt ibland fortgick under lång tid. Att slippa vara ensam i sitt 

lidande var i sig hoppingivande.  

Att ges tid att lida ut är nödvändigt för att slutligen kunna försonas, vilket är den tredje akten 

i lidandets drama. Enligt Eriksson handlar försoningen om att skapa en ny helhet och 

erfarenheter, i detta fall av sektmedlemskapet, kan ges en ny mening. Försoningen innebär 

en förvandling för personen och en förnyad gemenskap med andra. Studiens resultat visar att 
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de forskningspersoner som fann en medaktör hade en mer positiv syn på mötet med 

psykiatrin än de som inte hade gjort det. I förlängningen kan slutsatsen dras att de personer 

som funnit stöd i sitt lidande upplevde att de hade givits möjlighet att försonas. 

De som inte fann en medaktör i lidandets drama upplevde att de inte fick den hjälp de 

behövde vilket kan beskrivas som ett vårdlidande (Eriksson, 1994). Detta lidande uppstår 

enligt Dahlberg (2002) ofta av omedvetna handlingar och bristande kunskap och reflektion 

hos vårdarna. Eriksson (1994) beskriver att människan idag saknar ett språk för att uttrycka 

sitt lidande. Detta gör att den lidande, för att finna en medaktör, tvingas omdefiniera sitt 

lidande till ett språk som vården förstår. Detta kan till viss del förklara de kliniska symtom 

som forskning visar att personer med ohälsa och lidande orsakat av sektmedlemskap kan 

uppvisa (Ottosson, 2004). Det kan även förklara de missförstånd och misstolkningar som 

uppstod då forskningspersonerna erbjöds mediciner när de istället hade behov av att tala om 

sina upplevelser. Forskningspersonerna efterlyste mer kunskap om deras problematik 

samtidigt som de hade en förståelse för att det även måste vara svårt för vårdarna att förstå 

hur sektmedlemskapet hade påverkat dem. Studiens resultat visar att vårdlidandet går att 

minska eller förhindra med enkla medel som att vårdare visar respekt, intresse och bekräftar 

patienterna i deras lidande. När forskningspersonerna fick ett sådant bemötande beskrevs 

det som en vändpunkt. 

En ny förståelse för fenomenet är att personer med ohälsa och lidande orsakat av 

sektmedlemskap upplevdes ha ett stort behov av att bli sedd och bekräftad då hon befann sig 

i en situation där sammanhanget och gemenskapen var förändrad. De beskrivningar om hur 

kontakten med denna "andra" varit så avgörande kan med ett livsvärldsperspektiv ses som 

att forskningspersonen i mötet fann en ersättning för den gemenskap som gått förlorad. 

Detta ingav hopp om att finna en ny mening och ett nytt sammanhang var möjlig. Relaterat 

till Eriksson kan det ses som att de forskningspersoner som fann en medaktör fick en 

möjlighet att lida ut och försonas med sitt lidande vilket öppnade vägar för en förståelse för 

sig själv vilket skapade möjlighet för en ny gemenskap och att åter uppleva hälsa (Eriksson, 

1995). 

6 DISKUSSION 

Under detta avsnitt diskuteras studiens metodval, resultatet och de etiska aspekter som blivit 

aktuella under arbetets gång. Slutligen kommer studiens slutsatser och förslag om vidare 

forskning presenteras. 
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6.1 Metoddiskussion 

Studien använde en fenomenologisk hermeneutisk metod i enlighet med Lindseth och 

Norberg (2004) och syftet var att belysa hur patienter med ohälsa och lidande orsakat av ett 

sektmedlemskap upplevde mötet med den psykiatriska vården. Metoden valdes då det genom 

den fanns en möjlighet att belysa de fenomen som visade sig i forskningspersonernas 

berättelser och att tolka fenomenen i ljuset av den teoretiska referensramen samtidigt som 

förförståelsen kunde hanteras genom ett kritiskt reflekterade. På så vis öppnades vägar för en 

ny förståelse. Metoden visade sig vara väl vald för denna studie och syftet kunde uppnås 

genom en tillämpning av metoden.  

Under förarbetet blev det uppenbart att det inte fanns mycket forskat kring detta ämne och 

den forskning som fanns rörde religion, andlighet och andlighet i vårdrelationen. Denna brist 

på forskning gjorde att jag istället för att överväga att välja ett annat ämne, stärktes i min 

övertygelse om att ämnet behöver uppmärksammas.  

I samband med rekryteringen av forskningspersoner framgick det att personerna skulle ha 

varit i kontakt med psykiatrin på grund av ett sektmedlemskap. En brist i rekryteringen var 

att det inte framgick hur långt tillbaka i tiden kontakten skulle ha varit. Detta var något som 

framkom i intervjusituationen och det visade sig att kontakterna hade varit olika långa och 

ibland med avbrott. Detta är dock inget som påverkade resultatet. Av de tolv som visade 

intresse föll vissa bort då den grupp de varit med inte officiellt definierades som en sekt. En 

föll bort då det rörde sig om en affärsrörelse och studien inriktade sig enbart på sekter av 

religiös karaktär. En forskningsperson som tillhört en religiös gren av svenska kyrkan, EFS, 

och som inte klassas som sekt togs ändå med i studien då forskningspersonen under 

urvalsprocessen lämnade beskrivningar av sin tid i rörelsen som innehöll tydliga sekteristiska 

drag förenligt med hur Järvå (2009) och Nationalencyklopedin (2014) beskriver en sekt. 

En svaghet i samband med hur efterlysningarna utformades var att jag till en början använde 

min privata mailadress. Detta kunde uppfattas som oseriöst och när jag gjorts uppmärksam 

på detta lade jag till min studentmail och använde mig fortsättningsvis av den. En styrka med 

att rekrytera forskningspersoner via internet var att efterlysningen kunde läggas ut i god tid, 

vilket underlättade i att hålla tidsplanen samt att frivilligheten till att delta i undersökningen 

stärktes. 

Inför intervjuerna informerade jag inte forskningspersonerna om min egen bakgrund som 

tidigare sektmedlem och detta gjorde jag av flera skäl. Dels var det förenligt med metoden 

som förespråkar att forskaren skall vara öppen samt att det underlättade för mig i rollen som 

forskare att hålla en neutral hållning under intervjuerna och att information och nyanser i 

deras berättande kunnat gå förlorad om forskningspersonerna hade utgått från att jag kände 

till hur livet i sekten såg ut. I dessa fall var metoden till god hjälp då den uppmuntrade till ett 

fritt berättande och att jag som intervjuare endast bidrog med följdfrågor för att föra 

berättandet framåt. Då följdfrågor ställdes var det en hjälp att vara medveten om 

förförståelsen och hålla fokus på det som var syftet med studien, att få ta del av deras 

upplevelser i mötet med psykiatrin. I några fall har forskningspersonerna frågat kring mitt 

intresse för ämnet och då har det fallit sig naturligt att berätta om min bakgrund, detta har då 

skett efter avlutad intervju. 
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Under intervjuerna blev det tydligt att forskningspersonerna var angelägna om att berätta om 

sina upplevelser och datamaterialet blev omfattande, vilket gjorde att ytterligare intervjuer 

inte behövdes. Stora delar av materialet kunde inte användas i studien då det inte svarade på 

syftet. Detta kan ses som en brist i förberedelserna och bristande fokus på studiens syfte i 

intervjusituationen. Intervjufrågorna hade kunnat ställas annorlunda så att bakgrunden till 

att forskningspersonerna gick med och sedan lämnade rörelsen och deras upplevelser av 

tiden i sekten inte hade blivit så omfattande. Samtidigt spelade dessa faktorer in i hur de 

sedan mådde i samband med utträdet och delvis hur kontakten med den psykiatriska vården 

upplevdes. Detta var en balansgång som jag upplever att jag inte alltid lyckades med. I vissa 

situationer upplevdes som att forskningspersonerna såg mig som företrädare för den 

psykiatriska vården, detta blev tydligt i de fall då de riktade kritik eller dömde ut den 

psykiatriska vårdens insatser, då bad de om ursäkt och uppmanade mig att inte ta det 

personligt. Detta stärker mig i min övertygelse om att det de berättade om sina upplevelser 

och inte förskönade något av hänsyn till mig som verksam inom den psykiatriska vården.  

Intervjuerna transkriberades kort tid efter att de gjordes och jag hade med de noteringar jag 

gjorde under intervjun om röstläge, gester o.s.v. Dessa anteckningar var en tillgång under 

analysen då vissa meningsenheter p.g.a. hur de sades passade in i ett subtema som utan 

denna information hade hamnat under ett annat subtema. Analysmetodens styrka låg i att 

den var tydligt beskriven och hade en logisk följd. Den naiva förståelsen påbörjades till viss 

del redan i samband med transkriberingen och under det arbetet blev jag förtrogen med 

innehållet. När alla intervjuer sedan lästes igen utkristalliserades en första naivförståelse 

vilken visade sig hålla genom analysens tre steg. Detta stärkte mig i min föresats att jag i 

tillfredställande grad lyckats bortse från min förförståelse. En styrka med den strukturerade 

analysen var att under arbetet med analysen blev de meningsbärande enheterna och de 

kondenserade meningsbärande enheterna autonoma och fick en innebörd skilt från 

textmassan. Det öppnade upp nya möjligheter till att se samband mellan de fenomen som 

forskningspersonerna beskrev.  

Då datamaterialet skapades genom en begränsad grupp individer var jag noga med att i valet 

av citat välja de där igenkänningsfaktorn var låg. Detta begränsade i vissa fal hur resultatet 

presenterades. Vissa ordalydelser ändrades även i av samma anledning.  

Det faktum att mitt intresse för ämnet grundar sig i att jag har en förståelse för den 

problematik studien berör genom mitt engagemang i en stödförening för sektavhoppare samt 

personlig erfarenheter då jag själv varit med i sekt, är något som behöver diskuteras. 

Inledningsvis fanns en viss tveksamhet i valet av ämne relaterat till att det fanns en 

förförståelse och därmed en farhåga att studiens resultat skulle avfärdas med hänvisning till 

denna. Ämnet är dock så pass viktigt så att välja något annat ämne enbart på premissen att 

det förelåg en förförståelse, var inte tänkbart. Det kan behöva klargöras att min förförståelse 

enbart grundar sig i erfarenheten att varit med i en sekt och inte i det som studien fokuserar 

på, hur personer med  ohälsa och lidande orsakat av sektmedlemskap upplevt mötet med den 

psykiatriska vården, detta då jag inte sökt hjälp inom den  psykiatriska vården i samband 

med mitt avhopp. Mina erfarenheter och den förförståelse det medför har jag haft i åtanke 

under arbetets gång och genom att följa den valda metoden i analysen och genom att 

förankra tolkningarna i den tidigare forskningen samt att under arbetets gång ha ett kritiskt 
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reflekterande gör att studien är tillförlitlig i så hög grad som möjligt vilket bekräftades av att 

den naiva analysen och den strukturerade analysen validerades av varandra. 

Dahlberg m.fl. (2008) använder termerna objektivitet och validitet då de diskuterar 

trovärdighet. Objektiviteten uppnås genom att forskaren har ett öppet sinne och en önskan 

att se fenomenen så som de visar sig, inte så som vi tror att det är. Detta förhållningssätt är 

en framträdande del i Lindseths och Norbergs (2004) metod. I studien presenteras hur 

analysens olika steg gått till och vad tolkningen är förankrad i, detta är något som enligt 

Dahlberg et al (2008) stärker validiteten eftersom det logiska resonemanget ska gå att följa 

arbetet igenom. Målet med den valda metoden (Lindseth & Norberg, 2004) är inte att skapa 

en universell förståelse utan att skapa en ny förståelse för fenomenet som utmanar den 

tidigare förståelsen, studiens resultat är den mest troliga tolkningen av hur dessa 

forskningspersoner upplevde mötet med den psykiatriska vården. Studiens resultat kan bidra 

med en ny förståelse som utmanar den tidigare kunskapen om hur mötet påverkas av att 

patienten och vårdgivaren kommer från olika kulturer, detta skapar en möjlighet för vårdare 

att förstå problematiken på ett nytt sätt. Resultatet kan därför anses vara generaliseringsbart 

även i andra sammanhang där olika kulturer möts. 

6.2 Resultatdiskussion 

Under resultatdiskussion kommer studiens resultat att diskuteras. Aspekter som inte kom 

fram i resultatet men som är av vikt kommer att lyftas, samt en diskussion att föras kring den 

nya kunskap som studien tillför. 

Att huvudtemat formulerades som "Lost in Translation” växte fram under arbetets gång då 

det gemensamma i fenomenenen hade sin grund i upplevelsen av att vara främmande i en 

kultur som de inte förstod och där de inte fann förståelse. En av forskningspersonerna 

sammanfattade sina upplevelser med att säga att det var som i ”Lost in Translation”, att välja 

det uttrycket för att sammanfatta hela studiens resultat innebär en brist på så vis att uttrycket 

är intetsägande för en person som inte känner till filmen eller inte har en relation till 

uttrycket. Att välja temat "Lost in Translation" som det huvudtema har sin styrka i att det 

målande beskriver kärnan i forskningspersonernas upplevelse i mötet med den psykiatriska 

vården, att något går förlorat i översättningen som försvårar förståelsen människor emellan. 

Namnet för tankarna till att skillnaderna inte enbart ligger i språket och hur det används 

utan alla de aspekter som blir uppenbara då olika kulturer möts, seder, bruk, gemenskap och 

utanförskap. 

Studiens resultat som svarade på syftet visar att personer med ohälsa och lidande orsakat av 

sektmedlemskap i mötet med den psykiatriska vården upplevde att de både fick och inte fick 

hjälp. Den uteblivna hjälpen berodde på bristande kunskap och det faktum att personerna 

talade ett ”annat språk” och kom från ”en annan kultur” vilket ledde till missförstånd, vården 

gick förlorad genom brister i översättningen, "Lost in Translation". Studiens resultat och den 

nya förståelsen är i överensstämmelse med den forskning som finns om andlighet, religiositet 

och vårdrelationer som säger att vården behöver bli bättre i att möta patienters andliga behov 
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(O´Connor & Vandenberg, 2005; McLaughlin, 2004.; Awara m.fl., 2008. & Koslander m.fl., 

2005). Hos personer som upplever ohälsa och lidande orsakat av sektmedlemskap är detta 

behov än mer uttalat och när det behovet inte fylls leder det till ett vårdlidande och ett 

livslidande. Studien visar att det är de små sakerna som gör en stor skillnad och att en person 

kan göra en stor skillnad i att lindra lidande genom att i mötet med en lidande människa våga 

stanna kvar, ta emot och bekräfta dennes lidande. Att vara medveten om dessa aspekter och 

den skillnad det gör för patienter att bli sedda och bekräftade i sitt lidande är något som 

denna studie tydligt visar och redskapen till att förstå dessa mekanismer finns inom 

vårdvetenskapen. Studiens resultat bekräftar det Eriksson (1994)  säger om att se människan 

som en enhet av kropp, själ och ande och att alla dessa delar behöver beaktas för att kunna 

lindra lidande och hälsa uppnås.  

Tidigare forskning visade att det är en fortsatt brist inom vården att vårdare inte möter och 

bekräftar patienters andliga behov (O´Connor & Vandenberg, 2005; McLaughlin, 2004.; 

Awara m.fl., 2008. & Koslander m.fl., 2005). Att detta är viktigt förstås genom att 

forskningspersonerna beskrev dessa möten som en vändpunkt i deras lidande. Den tidigare 

forskningen visade att det fanns ett behov av mer kunskap om hur religiösa och andliga 

frågorna påverkar i vårdrelationen och resultatet i denna studie stärker detta då studien visar 

att forskningspersonerna hade ett uttalat behov av att tala om andliga frågor och att de i vissa 

fall upplevde att de blev nonchalerade eller inte tagna på allvar när de försökte tala om 

andliga ting. Detta ledde till att forskningspersonerna upplevde att de inte fick det stöd och 

hjälp som de hade önskat och i slutändan lämnade dem med känslan att det inte fanns någon 

hjälp att få. I de fall då forskningspersonerna upplevde sig sedda och bekräftade var det av 

personer som behandlade dem med respekt och vågade tala om de andliga aspekterna. De 

kunde då mötas i förståelse vilket upplevdes lindra lidandet och som en källa till styrka.  

Studien ger även en djupare förståelse för det mångdimensionella lidande dessa personer 

upplevde. Eriksson(1994) beskriver hur det påverkar en människa att inte få sitt lidande 

bekräftat samt hur människan söker en mening då hon är en andlig varelse och denna 

dimension behövs för att uppleva hälsa (Eriksson, 1995). Studien ger en tydligare bild av hur 

detta lidande gestaltar sig då den visar att lidandet når alla de dimensioner som innebär att 

vara en människa, att vara någon i ett sammanhang och att tillhöra en gemenskap samt 

tillskriva livet mening. De personer som upplever ohälsa och lidande orsakat av 

sektmedlemskap har ofta förlorat allt detta vilket gör det omöjligt för dem att förstå eller 

tillskriva sitt lidande en mening vilket enligt Eriksson(1994)  beskrivs som ett outhärdligt 

lidande. Resultatet ger en förståelse för att personer med ohälsa och lidande orsakat av 

sektmedlemskap någon gång i sin process upplever ett outhärdligt lidande och detta kan vara 

en förklaring till att antalet suicid och psykisk ohälsa är ökad bland dem som varit med i en 

sekt (Järvå, 2009., Rosmarin m.fl., 2013) och till att personer med ohälsa och lidande orsakat 

av sektmedlemskap kan uppvisa vissa symtom som rent kliniskt går att diagnostisera 

(Ottosson, 2004). 

Studiens resultat skapar en förståelse för den problematik som uppstår då en människa från 

en annan kultur, sektens, möter den psykiatriska vården. Att problematiken kan ses som en 

kulturkrock ger förståelse för att även om det inte syns utanpå att en person med  ohälsa och  

lidande orsakat av sektmedlemskap kommer från en annan kultur så är problematiken på 
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många sätt den samma som vid kontakt med patienter med en annan etnicitet. Skillnaden är 

att i de fall där personer upplever ohälsa och lidande orsakat av sektmedlemskap kan det 

sägas att deras lidande har fler dimensioner genom att dessa patienter i många fall förlorat 

det som var deras mening och hur de såg på världen och livet och genom att de förlorat sin 

gemenskap och sitt sammanhang på ett sätt även förlorat en del av sig själva, vilket leder till 

ohälsa. Förståelsen för problematiken kan förutom att tillämpas i mötet med en annan 

etnicitet och kultur även överföras till andra slutna grupper och hederskulturer. 

Resultatet överensstämde till viss del med min förförståelse om att det saknas kunskap om 

denna problematik. Något jag inte förväntade mig var de fynd som visade att det med små 

medel gick att göra stor skillnad. Något som framträdde i studien och som inte svarade på 

syftet men som jag vill lyfta är forsningspersonernas beskrivning av att även om deras 

upplevelser av att ha varit med i en sekt och att deras val att lämna sekten orsakade dem 

ohälsa och lidande så hade de fortfarande ett andligt behov som de fyllde på olika sätt. Detta 

är i linje med studiens teoretiskareferensram, då Erikssons (1994) beskrivning av att en 

människas andliga behov är en del av henne och att det behovet inte försvinner som ett 

resultat av negativa religiösa upplevelser. Det andliga behovet beskrivs även som en del av 

hälsans dimensioner (Eriksson, 1995). De forskningspersoner som beskrev sig leva ett 

tillfredsställande liv idag vilket kan tolkas som att de upplevde hälsa och hade försonats med 

sitt lidande. De hade omdefinierat sin andlighet och funnit ett nytt sammanhang utanför 

sekten, inte nödvändigtvis i en religiös gemenskap. De forskningspersoner som fortfarande 

upplevde ohälsa och lidande gav en mer negativ beskrivning av mötet med den psykiatriska 

vården och saknade vårdare som bekräftade deras lidande dessa omständigheter kan därför 

ses som ett hälsohinder (Eriksson, 1995). En slutsats som kan dras av detta är att de ännu 

inte hade lidit klart och försonats med sitt lidande.  

6.3 Etikdiskussion 

Förutom att följa de riktlinjer som framkommer under Forskningsetiska överväganden togs 

extra hänsyn till forskningspersonernas utsatta situation. Då ämnet kunde vara känsligt och 

känsloladdat för forskningspersonerna var jag noga med att försäkrade mig om att de som 

intervjuades var medveten om att de kunde avstå från att svara på frågor som de upplever 

som obehagliga. Jag försäkrade mig även om att de som intervjuades inte var i ett skört 

psykiskt tillstånd så att de skulle få men av den stress som en intervjusituation kunde utgöra, 

under förberedelserna och i urvalsprocessen föll vissa tilltänkta informanter bort av den 

anledningen. Jag kontrollerade att de forskningspersoner som intervjuades hade tillgång till 

någon form av stöd efteråt om de efteråt kände att intervjun väckt upp obearbetade känslor. 

De intervjuade erbjöds även att kontakta mig om de behövde prata eller ställa frågor efter 

intervjun. 
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6.4 Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka hur personer med ohälsa och lidande orsakat av ett 

sektmedlemskap upplevde mötet med den psykiatriska vården. Resultatet visar att; 

o Kunskap för denna problematik måste ökas  

o Patienterna hade ett behov av att få tala om hur de påverkats av livet i sekten 

och att de lämnat den 

o I vissa fall har symtomlindrande mediciner varit en hjälp men det som i första 

hand efterfrågades var att få tala om sina upplevelser och bli tagen på allvar 

o I de fall patienterna upplevt att de fått hjälp har hjälpen bestått i att de har 

blivit bekräftade och hörda och har fått möjlighet att beskriva sitt lidande utan 

att bli värderade 

o Inom vårdvetenskapen finns verktyg att möta patienter med ohälsa och 

lidande orsakat av sektmedlemskap genom att den uppmuntrar till att se 

människan som en andlig varelse med ett andligt behov. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Då detta är ett relativt outforskat ämne vore det viktigt att undersöka hur vårdare upplever 

att vårda denna patientgrupp? Vad har de funnit vara verksamt i arbetet med dessa patienter 

och om det överensstämmer med denna studies resultat.  

Studien visade att de forskningspersoner som var uppvuxna i en sekt i vissa fall upplevt 

sekttillhörigheten som problematisk under uppväxten. Detta visar att barn som växer upp i 

en sekt påverkas vilket leder till frågan om dessa barn kan återfinnas inom barn och 

ungdomspsykiatrin? Vilken kunskap finns det om lidande och ohälsa orsakat av 

sektmedlemskap inom barn och ungdomspsykiatrin? Detta är frågor som behöver 

undersökas. 

6.6 Till sist 

Min förhoppning är att denna studie ska kunna bidra med att öka kunskapen om hur 

personer med ohälsa och lidande orsakat av sektmedlemskap upplever att möta den 

psykiatriska vården och att på så sätt bidra med en översättning som kan skapa en förståelse 

för denna patientgrupps mångdimensionella lidande, och minska deras känsla av vilsenhet. 

Resultatet är hoppingivande då det visar att vi som möter dessa personer med enkla medel i 

viss mån kan lindra deras lidande. 

"Men egentligen, psykiatri och så... det är ju så enkla medel som behövs egentligen för att 

hjälpa folk som mår dåligt... det är förståelse, omtanke, kärlek och respekt ... och så där... 

sådana enkla medel, enkla mänskliga medel". ("Linnea") 
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Jag vill tacka de personer som så öppenhjärtligt bidragit med sina berättelser och på så sett 

gjort denna studie möjlig. Jag vill även tacka stiftelsen FRI och Hjälpkällan för hjälp och 

stöd.  
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BILAGA A, EFTERLYSNING FRI 

" FRI har fått en förfrågan om vi kan förmedla kontakt med  personer som har erfarenhet av 

sektrelaterad psykisk ohälsa och som vill berätta om hur bemötandet inom psykiatrin upplevts 

då man sökt hjälp där. Vi anser det vore värdefullt om ett sådant projekt genomförs och 

hoppas att så många som möjligt vill medverka. 

Så här ser projektet ut:  
ERFARENHET AV PSYKIATRISK VÅRD? 

Du som varit med i en manipulativ sekt eller någon annan destruktiv grupp och kommit i kontakt 
med psykiatrin: 
 
Vill du medverka i ett forskningsprojekt och berätta om dina erfarenheter och om hur du blivit 
bemött? Vad var bra eller dåligt? Fanns det en förståelse för dina speciella problem? Vad kan 
förbättras?  

Målet med projektet är att öka kunskaperna om dessa frågor och lägga grunden för 

förbättringar. Arbetet ska mynna ut i en D-uppsats inom utbildningen till 

specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård. I min studie kommer jag att göra 

djupintervjuer, där fokus ligger på upplevelsen av att vara med i en sk sekt och hur detta kan 

ha påverkat mötet med psykiatrin. Intervjuerna, som tar 1 à 2 timmar, följer de etiska 

riktlinjerna och är individuella och konfidentiella. De kommer att äga rum under hösten 2013. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Full sekretess. 

Du som har erfarenhet av det som beskrivits, tveka inte att kontakta mig, så berättar jag mer. 

Sarita Klubb Skoglund 
E-post: XXX 
Alternativ mailadress: XXX 

http://www.fri-sverige.se/sida449.htm
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BILAGA B, EFTERLYSNING HJÄLPKÄLLAN 

 

"Hej. 

Jag heter Sarita och läser till specialist sjusköterska med inriktning mot psykiatrisk vård på 

Mälardalens Högskola. Jag ska till hösten skriva min D-uppsats och söker på detta sätt efter 

personer som vill dela med sig av sina erfarenheter om sektproblematik och mötet med den 

psykiatriska vården. Målet med studien är att belysa hur dessa personer; Upplevde kontakten 

med psykiatrin? Vad som varit bra eller dåligt? Vad kan förbättras? 

Målet är att dels öka kunskapen om denna problematik i samhället och inom psykiatrin samt 

att kartlägga vad som kan förbättras och lägga grunden för ett förbättringsarbete. 

 

Till min studie kommer jag att göra djupintervjuer där fokus ligger på upplevelsen av att vara 

med i en sekt och hur detta påverkat i mötet med psykiatrin. Intervjuerna sker helst inom 

Mälardalsområdet på en lämplig plats som vi gemensamt kommer överens om. Intervjun 

sker individuellt, den är konfidentiell och tar uppskattningsvis 1 till 2 timmar. Om en 

deltagare under arbetets gång ändrar sig och inte längre vill delta står det dem fritt och jag 

kommer då inte använda mig av materialet i studien. 

 

Undersökningen är en del i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

psykiatrisk vård på Mälardalens Högskola och följer de etiska riktlinjerna. Att delta i studien 

är frivilligt och de som blir intervjuade har full sekretess. Intervjuerna sker i studiesyfte och 

materialet som samlas in kommer enbart att användas i studien. Studien kommer efter 

godkännande att publiceras på DIVA som är en sökmotor för studentuppsatser för landets 

högskolor. Eventuellt kommer studien att utmynna i en vetenskaplig artikel och kan då 

komma att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras under hösten 2013. Så har du erfarenhet om det 

beskrivna och vill dela med dig av dina erfarenheter är du välkommen att kontakta mig så 

berättar jag mer.  

 

Hälsningar Sarita Klubb - Skoglund XXX, alternativt: XXX 
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BILAGA C, MISSIVBREV 

Hej. 

 
Jag heter Sarita Klubb Skoglund och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i 

psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. Du får detta brev då du tidigare anmält 

ditt intresse till att delta i studien med arbetsnamnet "Patienter med sektrelaterat psykiskt 

lidande, deras upplevelser av mötet med psykiatrin". Syftet med studien är att undersöka hur 

personer som lider av sektrelaterat psykiskt lidande upplever mötet med psykiatrin.  

Att delta i projektet innebär att du blir intervjuad om dina erfarenheter och fokus kommer att 

vara upplevelsen av att vara med i en sekt och hur detta kan ha påverkat i mötet med 

psykiatrin. Intervjun tar 1 à 2 timmar och kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och 

analysras för att upptäcka mönster mellan intervjuerna.  

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. 

Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras 

inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen 

kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer.  

Om du fortfarande vill medverka i studien behöver jag en bekräftelse på detta genom att du 

svarar på detta mail. Jag kommer då inom kort att kontakta dig så att vi kan bestämma tid 

och plats för att genomföra intervjun. Denna kontakt kan även fortsättningsvis föras via mail 

(observera dock att jag från och med nu enbart kommer att använda min studentmail). Om 

du föredrar att bestämma tid och plats över telefon finns mina uppgifter nedan. 

 

Med vänliga hälsningar Sarita Klubb Skoglund 

 

Kontaktuppgifter: 

Sarita Klubb Skoglund 

Sjuksköterska. Student på Mälardalenshögskola.  

Tel: XXX 

E-post: XXX  

 

Lena Gustin Wiklund  

Handledare. Universitetslektor i vårdvetenskap på Mälardalenshögskola. 

Tel: XXX    

E-post: XXX 
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BILAGA D, UTÖKAD INFO 

Hej. 

Här kommer en beskrivning av vad intervjun kommer att inrikta sig på. 

Syftet med studien är att undersöka hur personer som mått dåligt på grund av ett 

sektsamröre/medlemskap upplevt mötet med psykiatrin. Detta innebär att jag under 

intervjun kommer att ställa frågor som i huvudsak berör detta område.  

Min målsättning är att intervjun ska genomföras i form av ett samtal där du inbjuds att 

berätta om dina erfarenheter om bakgrunden till att du kom i kontakt med psykiatrin och hur 

du upplevde den kontakten. Jag kommer att ställa frågor som ett stöd i berättandet och om 

det är något som jag behöver mer information om.  

För att få bakgrundsfakta kommer du att inbjudas att berätta om dina erfarenheter, 

exempelvis vilken sekt/rörelse du var med i och hur medlemskapet och att du lämnade 

rörelsen påverkade ditt liv. 

När det gäller dina erfarenheter av kontakten med psykiatrin är det dina erfarenheter av om 

du fick hjälp, hur den hjälpen i så fall såg ut och om du upplevde att det fanns/finns brister 

som jag kommer att fråga om. Du får gärna ge exempel på situationer som belyser din 

upplevelse.  

Det är viktigt för mig att du känner dig bekväm i intervjusituationen. Om jag ställer frågor 

som känns för känsliga eller jobbiga att tala om så tveka inte att säga till så går vi vidare. Du 

får när som helst under intervjun göra en paus eller avbryta om det inte känns bra. 

Vill ännu en gång tacka för ditt intresse och din vilja att dela med dig av dina erfarenheter. 

Hör av dig om det är något mer du undrar över. 

Med vänlig hälsning Sarita Klubb Skoglund 
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BILAGA E, GUIDE INLEDANDE INFO  

Vill du att jag berättar hur intervjun kommer att gå till? 

Syftet med studien är att undersöka hur personer som mått dåligt på grund av ett 

sektsamröre/medlemskap upplevt mötet med psykiatrin. Detta innebär att jag under 

intervjun kommer att ställa frågor som i huvudsak berör detta område.  

Min målsättning är att intervjun kan utföras i form av ett samtal där du inbjuds att berätta 

om dina erfarenheter om bakgrunden till att du kom i kontakt med psykiatrin och hur du 

upplevde den kontakten.  

Jag kommer att ställa frågor som ett stöd i berättandet och om det är något som jag behöver 

mer information om.  

För att få bakgrundsfakta kommer du att inbjudas att berätta om dina erfarenheter, 

exempelvis vilken sekt/rörelse du var med i och hur medlemskapet och att du lämnade 

rörelsen påverkade ditt liv. 

När det gäller dina erfarenheter av kontakten med psykiatrin är det dina upplevelser och 

erfarenheter av om du fick någon hjälp, hur den hjälpen i så fall såg ut och om du upplevde 

att det fanns/finns brister. Du får gärna berätta om exempel på situationer som beskriver din 

upplevelse.  

Det är viktigt för mig att du känner dig bekväm i intervjusituationen. Om jag ställer frågor 

som känns för känsliga eller jobbiga att tala om så tveka inte att säga till så går vi vidare. Du 

får när som helst under intervjun göra en paus eller avbryta om det inte känns bra. 

 

- Jag har med mig ett samtyckes formulär som jag skulle vilja att du läste igenom och skriver 

under om du samtycker. Detta är för att det ska bli etiskt korrekt. 

 

- Är det något du undrar över innan vi börjar? 
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BILAGA F, SAMTYCKESFORMULÄR 

Samtycke till att deltaga i projektet, "Patienter med sektrelaterat psykiskt lidande, deras 

upplevelser av mötet med psykiatrin". 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

JA, jag vill delta i projektet ” och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på 

det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________   _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA G, INTERVJUGUIDE 

 

Vilken rörelse tillhörde du? 

Bakgrunden: Vill du berätta om bakgrunden till hur det kom sig att du tog/fick kontakt med 

psykiatrin? 

Hur länge var du med? 

Var du uppväxt i rörelsen? 

Hur länge sen är det du lämnade rörelsen? 

Har du några positiva eller negativa erfarenheter från din tid som medlem? Exempel..? 

Vill du berätta om hur det kom sig att du lämnade rörelsen? 

Påverkades (livsvärlden) ditt liv, ditt umgänge, din syn på dig själv och hur du upplever 

världen då du lämnade rörelsen. 

- Har du något exempel på situation eller händelse som du minns särskilt? 

 

Mötet med psykiatrin: 

Vad var orsaken till att du kom i kontakt med psykiatrin? (finns det bakomliggande orsaker, 

mådde dåligt då de ff var kvar i sekten?)  

Upplevde du att det inom psykiatrin fanns en kunskap och förståelse för din problematik? 

Var det några särskilda aspekter som du upplevde var problematiska i mötet? 

Finns det något möte/exempel som du minns som särskilt positivt eller negativt.  

Vad är dina tankar kring varför du upplevde mötet som du gjorde?  

Fick du det stöd du hade önskat från psykiatrin?  

Om inte, vilket slags stöd önskar du att du fått? 

 

 

Har du fått stöd från något annat håll? 

 

Innan vi slutar, är det något som du upplever att vi missat att tala om? 

 

Avrundning.... 

  



 

 

BILAGA H ANALYSMATRIS 

ME KME Subtema Tema 

"De förstår inte vad 
en sekt innebär, de 
vet inte hur det är att 
växa upp i en, de vet 
inte vilka regler man 
lever efter, de vet 
inte hur det påverkar 
en psykiskt..." 
 
"Då tyckte jag att det 
blev mycket 
förklarande ... men... 
samtidigt är jag glad 
att hon faktiskt 
frågande då hon inte 
förstod. För jag har 
väldigt lätt för att 
bara prata på... för 
som sagt det är min 
verklighet.. så säger 
jag saker som folk 
inte förstår... varför 
det har blivit på vissa 
sätt och så där.. 
 
"Men jag har upplevt 
mycket också att jag 
har varit tvungen att 
stötta mig själv 
igenom det här, för ... 
eh.. det känns som att 
omgivningen reagerar 
lite så här att ; Jaha... 
är hon sjuk liksom... 
de vet ju inte heller 
om psykiatrin har rätt 
eller fel liksom. lite så 
och typ och ...jag ... 
eh... jag har försökt 
att bygga upp mitt 
självförtroende , att 
det är inget fel på 
mig... liksom så... och 
den har jag fått bygga 
väldigt mycket själv, 
ändå.. så ... ja". 
 

Förstår inte hur 
det är att vara 
med, växa upp i 
en sekt, regler, 
hur det påverkar 
psykiskt  
 
 
 
Jag sa saker som 
folk inte förstod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varit tvungen att 
stötta mig själv. 

Att inte finna 
förståelse för 
sin verklighet 
 
 
 
 
 
 
 
Att tala olika 
språk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att inte få hjälp 

Att känna sig vilse och 
utanför  
 
 
 
 
 
 
 
Att känna sig vilse och 
utanför 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att inte bli sedd 
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