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Högskolan i Gävle 
Akademin för utbildning och ekonomi 

Religionsvetenskap C med inriktning mot kultur och identitet 

C-uppsats/Agneta Pettersson 

Abstrakt 
Sekter, en väg i identitetssökande? 
Jag har i denna uppsats undersökt hur identitetssökande ungdomar lätt fastnar i olika sekter och  

jag har valt att besvara följande frågor i ämnet: 1. Vilka olika metoder använder sekterna Jehovas  

vittnen, Hare Krishna, Scientologerna och Familjen för att locka unga identitetssökande ungdomar  

in i sekterna? 2. Vilka är sekternas huvudsakliga målgrupper?  3. Vilken makt och dynamik har  

sektledaren på unga människor? 4. Vilka hjälpmedel finns för de unga att komma ur sekten? 

 

Unga människor lockas till olika sekter genom värvningsaktiviteter på gator och torg samt vid och 

i olika skolor och universitet. 

 

Målgrupperna är unga, välutbildade, oerfarna, starka personligheter, men också ensamstående, 

pensionärer, invandrare och småbarnsföräldrar.  

 

Att vara medlem i en sekt innebär att inte få tänka självständigt, att vara beroende av en ledare, att 

isoleras från resten av samhället, rädsla för ledaren och därmed också absolut lydnad. 

 

Hjälp att komma ur en sekt kan man få från organisationer såsom Föreningen rädda individen 

(FRI), Rådgivning om sekter (ROS), Hjälpkällan, Rädda Barnen och Barnens rätt i samhället 

(BRIS).  

 

 

 

Nyckelord: Manipulativa sekter, mind control, målgrupper, sektledare, absolut lydnad 
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1. Inledning 

Vi människor är mer eller mindre sökare och enligt min erfarenhet i synnerhet unga människor. 

Det är ett tecken på en intelligent och naturlig nyfikenhet på livet. Många ungdomar, på gränsen till 

vuxenlivet, är identitetssökare och känner sig ofta osäkra på sin roll i samhället. De är nyfikna 

samtidigt som de har en stor kunskapstörst på de stora livsfrågorna. Många kan ha upplevt en svår 

barndom och de kan därför vara traumatiserade och eftersom unga människor saknar livserfarenhet 

så är de mer utsatta och en självklar målgrupp. Men det är inte endast de oerfarna människorna 

som riskerar att fastna hos sekter utan det kan vem som helst råka ut för. Många sektmedlemmar 

har värvningsaktiviteter på allmänna platser, t.ex. gågator, kollektivtrafik, i skolor m.m. Faktum är 

att det finns skolor som lämnar fältet fritt för bl.a. Hare Krishna och Scientologerna men även 

universitet och högskolor är ”smultronställen” där det finns välbegåvade ungdomar, som är 

inställda på att prova något nytt, som är ganska ensamma eller åtminstone saknar ett normalt 

nätverk. Det kan ske en rekrytering på högskolor och universitet, vilket kan bero på att sekter är ute 

efter människor med stark personlighet och inflytande av människor som i sin tur kan påverka 

andra att gå med i en sekt.  

 

Vid ansökan om friskolor bör samhället försäkra sig om att de manipulativa sekterna följer 

läroplanen och andra förordningar. Vid beviljande av tillstånd bör man skaffa sig kunskap om 

sekter och att vara restriktiv i vissa fall. Man får inte heller vara främmande för avslag bara för att 

den sökande föreningen eller organisationen uppger religionen eller filosofin som värdegrund för 

sin tilltänkta skola. Naturligtvis måste medborgarnas fri- och rättigheter alltid värnas. Men när det 

gäller skapandet av fysiska kollektiv, som de manipulativa sekternas friskolor blir, bör 

tillståndsmyndigheten också inhämta kunskap om sekten.1 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att försöka ge en bild av hur identitetssökande ungdomar lätt kan lockas in 

i olika sekter och rörelser. Jag har valt att undersöka några av de mest kända som också finns i 

Sverige. 

 

 

                                                 
1 Nylund 2008a:104 
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Frågeställningar: 

• Vilka olika metoder använder sekterna Jehovas vittnen, Hare Krishna, Scientologerna och 

Familjen för att locka unga identitetssökande ungdomar in i sekterna? 

• Vilka är sekternas huvudsakliga målgrupper? 

• Vilken makt och dynamik har sektledaren på unga människor? 

• Vilka hjälpmedel finns för de unga att komma ur sekten? 

 

2. Material och Metod 
Denna undersökningsmetod bygger på litteraturstudier och har en kvantitativ karaktär. 

Materialet som jag har använt mig av bygger bland annat på Håkan Järvås examensarbete, 

Otillbörlig påverkan, och berör hans in- och utträde i Scientologirörelsen.2 Han är också 

medförfattare till en bok som heter Sektsjuka, och i den boken berättar han om sitt medlemskap hos 

scientologerna. Charlotte Esséns bok Sektbarn innehåller bl.a. intervjuer av unga människor som 

har hoppat av olika sekter och som ger en detaljerad inblick i sektlivet. Några av dessa intervjuer 

använder jag mig av i min undersökning. Roy Wallis sektdefinitioner hittade jag i boken A 

sociological yearbook of religion in Britain av Michael Hill. Övrig litteratur som jag har läst är 

Henrik Petterssons, Jehåvasjäveln, som är en självbiografi och handlar om en pojkes många gånger 

svåra uppväxt som medlem i Jehovas vittnen. Charles Kimball skriver om karismatiskt ledarskap 

på gott och ont i boken När religionen blir ond. Karl-Erik Nylund är präst i Svenska kyrkan och 

har skrivit boken Sekternas värld, han är ofta anlitad av massmedierna som sektexpert, han 

föreläser också om etik och nyandlighet. Jag har hittat mycket material i Sekternas värld om hur 

unga identitetssökande människor kan lockas till olika sekter och vilken hjälp som finns att komma 

ur sekterna. Harriet Svenhard är redaktör för boken Manipulering pågår, i den boken berättar 16 

före detta medlemmar om sina upplevelser i olika rörelser och sekter. I Religion i Sverige av Ingvar 

Svanberg & David Westerlund har jag hittat information om Jehovas vittnen och Scientologernas 

religion och i boken Nyreligiositet i Sverige av Liselotte Frisk har jag hittat mycket information om 

Hare Krishna rörelsen. Alla dessa böcker har hjälpt mig i min undersökning att få en bättre inblick 

i sektrörelser och att forma och skriva min uppsats. Intervjuer och/eller enkäter hade naturligtvis 

varit en bra metod men är tyvärr svåra att få till stånd när det gäller religiösa rörelser eller sekter.  

 

                                                 
2 www.charlotteessen.se/files/otillbrlig_pverkan_Hkan_Jrv_.pdf 

 

http://www.charlotteessen.se/files/otillbrlig_pverkan_Hkan_Jrv_.pdf
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3. Definitioner 
Som utgångspunkt för den här studien ligger Roy Wallis sektdefinition. Den innehåller följande 

kriterier: 

Frivillig organisation 

· Medlemskapet vinns dock genom någon typ av kvalificering. Tröskel finns och i 

scientologernas fall är det ett särskilt utbildningspaket som man måste genomgå. Inom Hare 

Krishna sker upptagningen i rörelsen genom en initieringsprocedur, invigning efter en speciell 

ritual. 

Exkluderande 

· Wallis säger att sekterna är exklusiva eftersom de kräver att medlemmarna skall leva upp till 

vissa etiska och ideologiska krav. Uteslutning sker nämligen om medlemmen ifrågasätter 

sektens eller sektledarens lära. 

Medlemmarna en andlig elit 

· Sekten lär sina medlemmar att de är en andlig elit. Att vara utvald förs fram mycket tidigt i 

värvningsförsöken av nya medlemmar. Sektledaren anser sig ofta vara en profet och hans 

skrifter och utsagor skall jämställas och ibland till och med ställas över exempelvis Bibeln 

I konflikt med samhället 

· Av ovanstående följer ganska naturligt att sekten mycket snart kommer i konflikt med 

samhället och den omgivande kulturen. Det blir en uppenbar konfrontation mellan dessa olika 

intressesfärer. 

Alla är präster 

· Wallis säger också att i sekten har alla samma värde, det vill säga att alla är präster och har 

samma rätt till Sanningen men han påpekar att detta måste kopplas samman. Profeten, swamin 

och gurun har en given roll.  

Höga etiska krav 

· Höga krav finns för att följa de fasta etiska och asketiska normsystemen i sekten. Dagen är 

inrutad och man är redovisningsskyldig till sekten för fritid och gudstjänsttid.  

Absolut lydnad 

· Sekten kräver absolut lydnad av sina medlemmar och medlemmarna har litet medinflytande på 

verksamhetens utformning och lärans definiering samt deras totala engagemang. Detta kallar 

Wallis för sektens totalitära kännetecken.3  

                                                 
3 Wallis 1973: 136-155 
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4. Disposition 
Efter den inledande delen så är uppsatsen uppdelad i tre delar: 

Del 1. Syfte, metod, disposition, bakgrund och avgränsning: 

I denna del av uppsatsen har jag valt mitt ämne, vilka metoder som behövs för att uppnå  

resultatet, och disposition. Jag har också med bakgrundsinformation om sekter och information om 

hur jag har avgränsat min uppsats. 

 Del 2. Undersökning: Denna del är den största delen av min uppsats och här undersöker jag olika 

sekter och deras läror, vem eller vilka som är i farozonen för att hamna i sekter 

 Del 3. Analys och sammanfattning: Den avslutande delen innehåller en analys av hela uppsatsen 

och en sammanfattning där jag svarar på min frågeställning. 

 

5. Bakgrund 
Psykologer påstår att vi lever i en tid när allting blir alltmer fragmentiserat, att gamla normer 

upplöses, allt blir tillåtet och vi reser alltmer. Det sägs också att kunskaperna i det engelska språket 

bidrar till att man snabbt kan få kunskap om nya religiösa idéer. Det finns alltså flera orsaker som 

har bidragit framförallt till att religiösa rörelser från Amerika har vunnit stor och snabb framgång i 

Europa. Trosrörelsen, som är utgången från den angloamerikanska språksfären, är en sådan 

företeelse. Livets ord är ett exempel på en rörelse som fört dessa tankar vidare till Sverige.4 

Scientologin, adventismen och Jehovas vittnen är också rörelser som snabbt kommit till Sverige. 

Karl-Erik Nylund skriver i sin bok Sekternas värld att det ofta är studenter, immigranter och 

turister som fört med sig dessa nya rörelser och att detta bidrar till att möjligheterna idag är mycket 

större att möta religiösa sekter från andra länder. Sekter har alltid funnits men sekterna är mer 

globala än förr och mer missionsivriga. Tidigare var det så att missionärer åkte från Sverige för att 

missionera i andra länder men nu är trenden ofta den motsatta. Dessa rörelsers representanter är så 

skickliga på övertalning, att fastän mottagaren inte direkt har några religiösa intressen så blir man i 

alla fall intresserad på grund av den fina och raffinerade försäljningstekniken. 
 

 

                                                 
4 Nylund 2004b:105 
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6. Undersökning 

6.1 Jehovas vittnen 
Charles T. Russel(1852-1916), från Pittsburgh, Pennsylvania i USA, var grundaren till Jehovas 

vittnen. Han var pastor i en grupp som kallades Dawn Bible Students. De trodde på domedagen, 

Harmageddon, en profetia om jordens snara undergång, samt att Jesus snart skulle återkomma för 

att upprätta det tusenåriga Gudsriket. Russel hade räknat ut att domedagen skulle inträffa under år 

1874, dels genom att studera bibeln och dels genom egna matematiska beräkningar av den stora 

pyramiden Giza i Egypten. När hans profetia om domedagen inte slog in sade Russel istället att 

Guds närvaro visserligen hade återvänt till jorden 1874 men att Gud skulle vara fysiskt närvarande 

först år 1914. Russels läror spreds genom tidningen Watchtower, som kom ut första gången 1879, i 

USA och vidare till Europa. Organisationen heter Watchtower Society.                                                           

 

I Sverige heter tidningarna Vakttornet och Vakna. Jehovas vittnens svenska centrum finns sedan 

1980 i Arboga och där lever och arbetar omkring 100 personer under kommunitetsliknande 

förhållanden. Jehovas vittnen leds idag av en president och en stark så kallad styrande krets, som 

består av tolv äldre män som träffas varje vecka. Männen i den styrande kretsen anser sig ha 

upprättat en speciell kanal till Gud och är därmed tillsatta av honom. Dessa tolv män fattar alla 

beslut beträffande läran och medlemmarnas levnadsregler. Man har ingen demokratisk struktur, 

utan den styrande kretsen framhåller istället den egna styrelseformen, kallad teokrati. Teokrati 

betyder styrd av Gud. 

 

Huvudkvarteret består av sammanlagt 36 byggnader, med ett uppskattat värde på 190 miljoner 

dollar (1996). Förutom byggnaderna i New York äger Watchtower Society och Jehovas vittnen 

fastigheter och lantegendomar i staten New York. Jehovas vittnen är verksamma i 232 länder, har 

5,1 miljoner medlemmar (1997). Två gånger i månaden kommer tidningarna Vakttornet och Vakna 

ut och genom dessa kan ledningen förmedla och sprida sina doktriner, då tidningarna är obligato-

risk läsning för medlemmarna och innehållet förhörs vid ett veckomöte. Vakttornet har en upplaga 

på ca 25 miljoner exemplar och ges ut på 148 språk. Vakna har en upplaga på ca 22 miljoner 

exemplar och ges ut på 28 olika språk. Det är de två mest spridda tidskrifterna i världen. Förutom 

tidningarna produceras och distribueras bland annat böcker och biblar, också på alla språk.5 

                                                 
5 http://www.watchtower.org/z/publications/index.htm 

http://www.watchtower.org/z/publications/index.htm
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Jehovas vittnen predikar från dörr till dörr och det positiva med rörelsen är att människor med 

svagt socialt nätverk och många som kanske bosatt sig i ett nytt land erbjuds vänner och en uppgift 

i livet. Jehovas vittnen bygger sin tro på bibeln och har en egen översättning, Nya världens 

översättning av den Heliga skrift.  

 

Den teologiskt avgörande skillnaden mellan Jehovas vittnen och andra samfund är att Jehovas 

vittnen inte accepterar kristendomens treenighetslära. De väntar på den avgörande striden vid 

Harmageddon, där världens osynlige härskare, Satan, kommer att besegras. Därefter inträder Guds 

kungarike med idealiska levnadsförhållanden på jorden. En liten skara om 144000 kommer till 

himlen för att härska tillsammans med Kristus. De 144000 är tidiga Jehovas vittnen men också 

några trogna som levt före den nuvarande tidsåldern. Efter striden vid Harmageddon kommer de 

ogudaktiga att förgås i helvetet som är den gemensamma graven för mänskligheten. Efter det 

kommer många döda och inte minst Jehovas vittnen att uppstå. De människor som Gud godkänner 

skall få evigt liv på en jord som aldrig kommer att förintas eller avfolkas.6 Fram till den dagen 

kämpar Jehovas vittnen mot den onda världen och försöker hålla sig så långt bort från allt som är 

världsligt, inklusive samhällets övriga invånare, som helt och hållet anses vara styrda av Satan 

själv. Deras eviga liv i paradiset beror på om de följer reglerna och kan motstå de världsliga 

frestelserna som är styrda av Satan. Den enda vägen till medlemskap är genom dopet, dopet är en 

bekräftelse på att ett vittne anses kvalificerat som förkunnare.  

 

Jehovas vittnen firar varken födelsedagar eller högtider som lucia, jul, alla helgons dag, nyår, påsk, 

valborgsmässoafton, morsdag, farsdag eller nationaldagen. Samtliga högtider, förutom lucia och 

nationaldagen, anses ha ett hedniskt ursprung.7 Luciafirandet är inte lämpligt eftersom det sker till 

minnet av ett katolskt helgon och att fira nationaldagen anses vara tillbedjan av demoner.8  

 

Medlemmar av Jehovas vittnen vägrar att accepterar blodtransfusion, även vid livshotande tillstånd 

med risk för dödlig utgång och det förbudet gäller även för barn. I Sverige kan myndigheterna göra 

ett så kallat LVU-ingripande enligt 6§, det vill säga ett temporärt omhändertagande med 

medicinska och livsuppehållande åtgärder. De sista åren har kraftiga påtryckningar i blodfrågan 

kommit från flera håll, både inom och utanför Jehovas Vittnen. The Associated Jehovah´s 

                                                 
6 Svanberg & Westerlund 2008a:199 
7 Essén 2008a: 133 
8 http://www.watchtower.org/z/201008a/article_01.htm 

http://www.watchtower.org/z/201008a/article_01.htm
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Witnesses for Reform on Blood (AJWRB), är en förening med kritiska Jehovas Vittnen och 

avhoppare från många länder.9 Föreningens syfte är att få slut på Jehovas vittnens policy om 

blodtransfusion.  

 

6.2 Scientologirörelsen 
Scientologernas grundare hette Lafayette Ronald Hubbard(1911-1986), det var han som startade 

den terapeutiska rörelsen 1950 i USA och när boken Dianetik utkom 1954 grundades The First 

Church of Scientology.10 Systemet som Hubbard kallade Dianetics var ett slags alternativ psykiatri 

och målet var att bli ”clear”, att nå människans grundpersonlighet. Hubbard fann sin lära att 

människan är en thetan, ett andligt väsen. Från psykiatrin mötte han stor misstänksamhet, och man  

erkände aldrig dianetiken som vetenskap utan var istället förfärade över tankegångarna hos L Ron 

Hubbard. Psykiatrin och alla de som representerar den är scientologins fiende nummer ett, det vill 

säga, psykiatriker, myndigheter, sjukhus, utbildningar osv. Hubbards terapiform blev en finansiell 

framgång och i samband med det så fick han problem med skattemyndigheten.  

 

Eftersom terapiformen mötte så stor misstänksamhet var man tvungen att göra en 

organisationsförändring och man grundade istället en religion med terapeutiska metoder. Men det 

dröjde ända till år 1993 innan Scientologikyrkan erkändes som en kyrka och blev ideell förening 

och därmed skattebefriad i USA.  I Sverige är Scientologirörelsen skattebefriad sedan år 1999 och 

då hade scientologerna funnits i Sverige i drygt 30 år. 

 

Scientologerna påstår att boken om dianetik har sålts i över sju miljoner exemplar. Dianetiken, som 

betyder ”genom själen”, lovar att avslöja orsaken till alla sjukdomar, men man måste gå en 

scientologikurs för att förstå deras lära. Förutom den hemmagjorda terapiform som Hubbard 

kallade dianetik använde man sig av en E-meter, som är en enkel form av lögndetektor.11 Med 

hjälp av apparaten försöker auditören12 läsa klientens engram.13 Dessutom förutsätts att varje 

scientolog har banden med Hubbards tal, det finns ca 3000 att köpa till ett högt pris. Alla resultat 

                                                 
9 http://www.ajwrb.org/about.shtml 
10 http://www.scientologi.se/ 
11 http://www.ezlink.com/~perry/CoS/freq_resp.html  
12 En person som ger andlig vägledning 
13 Svanberg & Westerlund 2008b:329 

http://www.ajwrb.org/about.shtml
http://www.scientologi.se/
http://www.ezlink.com/~perry/CoS/freq_resp.html
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från auditionerna går ut på att det alltid behövs flera auditioner. 

 

Man påpekar från scientologin att den andliga utvecklingen handlar om att bli mer och mer 

utpräglad som person och målet är att göra människan kapabel att leva ett bättre liv och att få 

fullständig frihet och förmåga. Scientologerna har ett positivt förhållande till den profana världen 

och de anser att människans syfte är att erövra, förändra och kontrollera det fysiska universumet. 

Scientologin har inga konkreta eller samhällsförändrande visioner men rörelsen hävdar att ju fler 

människor som uppnår clear, desto mer kommer samhället att blomstra. Ett av scientologins mål är 

en värld utan kriminalitet, vansinne och krig. 

 

Scientologernas viktigaste verksamhetsformer är att sälja kurser, auditioner, böcker och 

bandinspelningar och alla dessa verksamhetsformer är mycket inkomstbringande.  

I Sverige har man förutom scientologiorganisationer i Stockholm, Göteborg och Malmö även ett 

behandlingshem som använder scientologiska metoder. Behandlingshemmet heter Narconon som 

rehabiliterar drogmissbrukare och finns i Huddinge. Behandlingshemmet får ersättning från 

socialnämnden för varje missbrukare som genomgår programmet. Målet är att avlägsna de giftiga 

ämnena och kemikalier som bildas i kroppen som en följd av Västerlandets giftkultur. Metoden är 

bastubad, örter, jogging och auditering.  

 

Aktionsgruppen mot förtryck av minoritetsreligioner bildades 1994 och ger ut tidningen Religion 

och frihet. Vidare är Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige, (RDS) och kampanjen Säg nej till 

droger, säg ja till livet en del av Scientologirörelsens verksamhet som uppdelats på detta sätt för att 

täcka igen spåren till ursprunget, Hubbard. Inom utbildningsväsendet är det en annan internationell 

scientologiorganisation som äger copyrighten på dess metodik. Studietekniken heter Applied 

Scholastics och rättigheterna ägs av Assocaition for Better Living and Education,(ABLE). 

Narconon i Sverige är en underavdelning till samma huvudorganisation.14 Alla arbetar de för ett 

och samma mål som är att vinna Sverige för scientologin. Var och en strävar efter att bli en 

självständig opererande thetan som är fri från kroppens alla begränsningar. 

 

Sedan 1990 har man från Scientologikyrkan arbetat aktivt för att förbättra sin allmänna image. 

Man har bland annat välkomnat amerikanska religionsforskares initiativ att undersöka kyrkans 

                                                 
14 Nylund 2004c:228 



 

12 

 

 

ideologi, aktiviteter och medlemmar. Den pågående organisationsförändringen innebär också att 

rörelsen blir mindre extrem och närmar sig samhället. 

 

6.3 Hare Krishna  
Det formella namnet på Hare Krishna är International Society for Krishna Consciousness 

(ISKCON).15 Rörelsen grundades 1966 av Abhay Charan De/Bhaktivedanta Swami Prabhupada16 

(1896-1977), i New York City i USA. Prabhupada anlände till USA 1965 för att fullfölja sin gurus 

vilja att sprida Krishna-medvetande i västerlandet. I USA började han med att publicera tidningen 

Back To Godhead och 1967 hade han etablerat grupper bland dåtidens hippiekollektiv i San 

Francisco och New York City.  

 

Hare Krishna har vuxit från ett dussintal anhängare till en världsomspännande organisation med 

10 000 heltidsmedlemmar i över 100 tempel och ett 40-tal gårdar, 80 restauranger samt oräknade 

hushåll i 71 länder.  

 

Prabhupada tillsatte 1970, The Governing Board Comission,(GBC), för att sköta administrationen 

av ISKCON och tilldelade sina mest betrodda lärjungar uppdraget att styra över de tolv regionerna i 

världen. Ett bokförlag startades 1972, Bhaktivedanta Book Trust, för att bland annat ge ut den av 

Prabhupada tolkade och till engelska översatta Bhagavadgita. 1972 startades också Hare Krishnas 

första skola, guru-kula i Dallas, Texas.17  

 

Efter Prabhupadas död fortsatte GBC att styras av de elva guruer som hade blivit utsedda av 

Prabhupada själv. GBC uteslöt så småningom sex av de ursprungliga elva guruerna på grund av 

olämpligt uppförande, bland annat gällde det droger.18 

 

I början av 1980-talet förändrades ISKCON, dels strukturellt men också ideologiskt och det var 

förändringar som hängde samman med den karismatiske ledarens död och uppbyggnaden av GBC. 

Rörelsen blev mer öppen eftersom det ansågs att dess exklusivitet hindrade den från att rekrytera 

                                                 
15 http://news.iskcon.org/ 
16 http://www.iskconmumbai.com/ac-bhaktivedanta-swami-prabhupada 
17 Essén 2008b:202 
18 Frisk 1998a:72 

http://news.iskcon.org/
http://www.iskconmumbai.com/ac-bhaktivedanta-swami-prabhupada
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fler medlemmar och få bättre ekonomiska möjligheter. Målet var att bygga upp församlingar som 

bestod av deltidsengagerade medlemmar som bodde ute i samhället och som bara delvis följde 

Krishna-rörelsens livsstil. I en del länder som t.ex. Storbritannien var många medlemmar indier 

och det gjorde det lättare att identifiera Krishna-rörelsen med en hinduisk tradition.19  

 

Hare Krishnas lära har sin grund i hinduismen och den läran menar att människans jordiska liv är 

meningslöst och fördärvligt och att vi är fångade i en materialistisk livsuppfattning. 

Medlemmarnas mål är att frigöra sig från sin materiella kropps vedermödor, få ett slut på den 

ständiga återfödelsen i en ny kropp, förena sig med Krishna och sedan leva lyckliga i evigheten där 

alla önskningar uppfylls. För att nå dit hänger man sig åt djup andlighet och asketiska ideal, då 

man måste övervinna sina begär i den kroppsliga och materiella världen.  

 

De invigda i Krishna-rörelsen måste följa fyra regler:  

• Att inte ha otillåtet sex(bara i barnalstrande syfte) 

• Att inte använda berusningsmedel(kaffe och te inkluderat) 

• Att inte äta kött, fisk och ägg 

• Att inte bedriva hasardspel 

 

För att kunna bli en Krishna-hängiven medlem, måste man ingå i en lärjungerelation med total 

lydnad till en swami eller lärare. Både Hare Krishnas andliga mästare, swamier och munkarna och 

nunnorna har avlagt ett löfte om celibat eftersom de anser att sex bidrar till att människan binds till 

den materiella världen, och kärlek inte har någon koppling till sexualitet. Den enda sanna kärleken 

är kärleken till Krishna.20 

 

Som medlem och kollektivt boende i ett tempel antas man donera det mesta av sina ekonomiska 

tillgångar till Hare Krishna och istället bli försedd med de livsnödvändiga förnödenheterna inom 

kollektivet. Livets mening är att hjälpa till att driva Hare Krishna-rörelsen och dess budskap om 

Krishna. Det är männen i församlingen som dominerar och fattar de viktiga besluten. Enligt 

tolkningen av Bhagavadgita har kvinnan av naturen en annan position än mannen, kvinnor 

uppfattas egentligen inte som mindervärdiga, utan annorlunda. På det andliga planet är kvinnan 

                                                 
19 Frisk 1998b:72 
20 http://www.vrinda.se/nektar/tarar.html 

http://www.vrinda.se/nektar/tarar.html
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likvärdig mannen, menar man, men kvinnor kan aldrig bli andliga ledare. Barn och kvinnor måste 

beskyddas av äldre manliga familjemedlemmar. Det är förbjudet för en manlig initierad medlem i 

Hare Krishna, en sannyasin att ha utökad kontakt eller närmare relation med kvinnor. En kvinna 

eller en flicka får heller aldrig titta en man direkt i ögonen, utan ska hela tiden titta ner i marken 

eller bort i periferin.21  

 

Barnen inom rörelsen behöver endast lära sig fyra saker. Dessa är:  

• Att alltid tänka på Krishna 

• Att bli en Krishna-hängiven 

• Att erbjuda Krishna dyrkan  

• Att erbjuda Krishna lydnad 

 Om de lär sig dessa fyra punkter så kommer de att bli lärda personer.  

 

År 1998 tillsattes E. Burke Rochford, professor i sociologi och religion vid Middlebury College, 

Vermont, av ISKCON för att utreda mängder av anklagelser om övergrepp mot barn inom rörelsen. 

Rochfords rapport publicerades samma år, och finns att läsa på Internet: Child Abuse in the Hare 

Krishna Movement: 1971-1986, av E. Burke Rochford, Jr. och Jennifer Heinlein.22   

År 2000 stämde 90 före detta guru-kula-elever ISKCON på 400 miljoner dollar för psykiska, 

fysiska och sexuella övergrepp under deras tid vid olika internatskolor och den 23 maj 2005 

godkände USA:s  konkursdomstol betalningsplanen från rörelsen, om att ISKCON var skyldiga att 

betala 9,5 miljoner dollar i skadestånd till elever som tidigare utsatts för sexuella, fysiska och 

psykiska övergrepp inom rörelsen under 70- och 80-talen.  

 

De senaste åren verkar det som att spänningarna mot samhället har minskat radikalt och det beror 

på flera faktorer. Bland annat har problemen med ledarskapet stabiliserats, få nykomlingar är 

beredda att leva i rörelsens kollektiv och dessutom har ansträngningar gjorts inom rörelsen för att 

förbättra relationen med samhället. Numera är Krishna-rörelsen på väg att bli ett religiöst samfund 

bland många i vårt pluralistiska samhälle.23 

 

                                                 
21 Essén 2008c:205-206 
22 http://www.icsahome.com/infoserv_articles/rochford_burke_heinlein_childabuseiskcon.htm 
23 Frisk 1998c:80 

http://www.icsahome.com/infoserv_articles/rochford_burke_heinlein_childabuseiskcon.htm
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Hare Krishnas svenska centrum är Korsnäs gård i Grödinge, Tumba, söder om Stockholm som 

inköptes 1977. Almviks gård, som inköptes 1982, ligger i närheten av Järna utanför Stockholm, 

och bedrivs som ett jordbrukskollektiv. Där bor framförallt barnfamiljerna, cirka 35 personer totalt. 

På Almviks gård driver familjerna egna företag som t.ex. bageri och musteri och även bilverkstad. 

Djurhållning finns också i form av nötkreatur som ger mjölk till hushållet.  

 

Idag (1998) finns det knappt 200 heltidsengagerade medlemmar i Sverige som bor i något av 

rörelsens kollektiv men det finns många deltidsengagerade personer också som deltar i 

verksamheten på olika sätt. Man kan också vara stödmedlem och betala ett par hundralappar om 

året. I Sverige är alla lokala tempel organiserade som ideella föreningar och är fristående 

organisationer som tillhör ISKCON-Sverige. Varje lokalt tempel är ekonomiskt självständigt och 

en del av inkomsterna från t.ex. bokförsäljningen går till tempelprojekt i Indien. Krishna-rörelsens 

verksamheter handlar mest om mission i olika former genom bland annat bokförsäljning, 

söndagsfester, radioprogram, föredrag och servering av vegetarisk mat.24 

 

6.4 Familjen  
Predikantsonen David Berg (1919-1994) bildade sekten Guds barn i Kalifornien i slutet av 1960-

talet.25 Till Sverige kom gruppen 1971  och här har man också registrerat sig under namnet 

International Missionary Services, (IMS). Efter David Bergs död 1994 var det sedan länge 

förberett att hans fru Karen Zellby, alias Maria, skulle överta ledningen.  

 

Idag är det Maria och hennes make Steven Douglas Kelly, alias Peter Amsterdam, som leder 

familjen och enligt vissa källor bor ledarkollektivet idag i San Diego, Kalifornien. Medlemmarna 

anser att David Berg fortsätter sin predikan till dem genom Maria, och via brevutskicken varje 

månad fortsätter han att kommunicera med Familjen genom sina Mo Letters.26  

 

Idag har Familjen mellan 9000 och 12000 medlemmar runt i om i världen. Av dem är mellan 6 000 

och 9 000 barn. David Bergs Mo Letters och Good News är gruppens främsta religiösa litteratur. 

Läran befinner sig långt från traditionell kristendom, även om Bibeln får läsas i sin 1600- tals 

                                                 
24 Frisk 1998d:73 
25 https://sites.google.com/site/kvinnofrihet/home/familjen-guds-barns-kvinnosyn 
26 http://www.davidberg.org/moletters 

https://sites.google.com/site/kvinnofrihet/home/familjen-guds-barns-kvinnosyn
http://www.davidberg.org/moletters
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version. Liksom Jehovas vittnen väntar Familjen på världens snara undergång och att Jesus ska 

komma tillbaka. 

 

Familjen producerar och distribuerar böcker, affischer, broschyrer, kassettband och videos med 

egen musik och säljer dessa, genom bland annat dörrknackning. Barn och ungdomar uppträder 

också genom att sjunga och spela gatuteater och tigga både pengar och gåvor. Att arbeta och få 

betalt genom ett vanligt lönearbete är förbjudet enligt läran. 

 

Att lyda David Bergs skrifter, sina föräldrar eller andra vuxna i sekten är mycket viktigt inom 

Familjen. Disciplin är det viktigaste av allt i deras barnuppfostran. Basic Training Handbook från 

1987 är en 500 sidor tjock instruktionsbok för barn och ungdomar. I den finns detaljerade regler 

som styr hela deras liv.27 Barnen får t.ex. bara lyssna på utvald musik och titta på speciella 

videokassettband som Familjen producerat. De vuxna får endast välja spelfilmer till sig själva och 

till barnen från en betygsatt filmlista som David Berg själv har valt. Barnen ska endast läsa och 

studera litteratur som Familjen producerat och helst två timmar varje dag. Att läsa en vanlig 

dagstidning anses onödigt och slöseri med tid, istället får medlemmarna en gång i månaden läsa 

sektens utvalda världsnyheter i ett enkelt A5-häfte, The World News Digest- Signs of the Times. 

 

David Berg har varit internationellt efterlyst av polisen sedan 1971. Han flydde från USA i början 

av 1980-talet för att undkomma åtal för olika brott, däribland incest, våldtäkt och skattebrott. 

Familjen, som då hette Guds barn, använde under 1970- och 80-talet sex för att rekrytera 

medlemmar och för att dra in pengar till rörelsen. Kvinnorna som kallades God´s whores eller 

Hookers for love, beordrades ut på gator, barer och dansställen som prostituerade, för att praktisera 

Flirty Fishing eller (FFing), som missionen förkortades.28 Eftersom David Berg förbjöd 

preventivmedel, resulterade FFing i många barn, vilka benämndes Jesus babes. Ledningen avbröt 

missionen1987, då flera medlemmar hade blivit smittade med aids.  

 

Den danske religionsvetaren Michael Rothstein beskriver i sin bok Gud är blå att Familjen är en 

missförstådd religiös grupp.29 På grund av de från början unga medlemmarnas sexuella 

experimenterande vid denna tidpunkt, hamnar frågan om sex fortfarande i fokus när det gäller 

                                                 
27 http://www.xfamily.org/index.php/Basic_Training_Handbook 
28 http://www.xfamily.org/index.php/Flirty_Fishing 
29 Rothstein 1998: 142-143 

http://www.xfamily.org/index.php/Basic_Training_Handbook
http://www.xfamily.org/index.php/Flirty_Fishing
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familjen, menar Rothstein. De interna texter som uppmanar till olagliga sexuella aktiviteter och 

som kommit till allmän kännedom, ser han enbart som en tolkningsfråga. Han anser också att man 

måste förhålla sig till dessa texter på samma sätt som man måste förhålla sig till alla religiösa 

texter. Han menar att det inte finns några som helst bevis för att olagligheter har ägt rum.30 

 

I Sverige har Familjen också beskrivits positivt i fråga om sexuella olagliga aktiviteter. Exempel 

finns i boken Nyreligiositet i Sverige av Liselotte Frisk (1998). I boken bekräftas att Familjen är 

känd för sin fria sexualitet, men att en grundregel inom rörelsen är att individens sexuella beteende 

inte får skada någon annan. När det gäller David Bergs syn på barnsexualitet, menar Frisk att Bergs 

utgångspunkt var att barn inte ska lära sig uppfatta sexualitet som något dåligt och därmed 

undertrycka naturliga tendenser. Tvärtom bör den vuxne acceptera och inte försöka dämpa barnets 

nyfikenhet på sin egen sexualitet.31 

 

De senaste tio åren har Familjen har väckt stor uppmärksamhet i medierna, på grund av många 

misstankar om barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn. Många barn har omhändertagits, 

men i brist på bevis har myndigheterna tvingats att lämna tillbaka dem. Flera utredningar har 

gjorts, bland annat av Scotland Yard i England, men också i Australien, Frankrike, Argentina, 

Norge, Tyskland, Italien och Spanien. Myndigheterna har i vissa fall gjort uppmärksammade 

omhändertaganden av gruppens barn under några dagar.  

 

19-åriga Kristina Jones tilldömdes i oktober 1995, 5000 pund i skadestånd från Familjen, av 

Criminal Injuries Compensation Board, vilket är en brittisk motsvarighet till Brottsoffer-

myndigheten. Pengarna var en kompensation för att hon blivit misshandlad och sexuellt utnyttjad 

av Familjens medlemmar sedan hon var tre år. Hon flydde från Familjen vid tolv års ålder, 

hamnade i drogmissbruk och försökte att tre gånger begå självmord. Idag studerar hon juridik och 

har tillsammans med sina systrar Celeste och Juliana nyligen gett ut boken Not Without My Sister, 

som på svenska har fått titeln, De oskuldsfulla. Idag arbetar Kristina med Safe Passage Foundation, 

en ideell organisation som ger stöd till barn i sekter.32 Hon jobbar också med RISE International, 

som verkar för att skydda barn i isolerade och extremistiska sekter från övergrepp. Celeste har 

examen i psykologi och pedagogik, Juliana är skribent och studerar filosofi och psykologi. 

                                                 
30 Essén 2008d273-274 
31  Frisk 1997e:107 
32 http://www.safepassagefoundation.org/peploe 

http://www.safepassagefoundation.org/people
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Enligt Liselotte Frisk så har ändå Familjens relationer till samhället börjat stabilisera sig på senare 

år och reglerna för sexualitetens uttryck liknar numera samhällets egna. Man lever ofta i 

kärnfamiljer och håller en låg profil med få eller inga nyrekryterade tonåringar. Hon säger också att 

det finns många skäl att tro att Familjen med tiden kan bli en kristen rörelse bland andra. 

 

I kommande text tar jag upp lite information om vilka strategier de olika rörelserna har för att 

värva nya medlemmar. 

 

7. Sekters värvningsstrategier 
Sekter har olika tillvägagångssätt för att rekrytera nya medlemmar till sina rörelser. 

De olika värvningsaktiviteter som förekommer inom Hare Krishna sker dels på gatan och på 

järnvägsstationer eller flygplatser där de säljer t.ex. kakor eller böcker för att komma i kontakt med 

människor och därigenom få möjlighet att överlämna sitt budskap. Det är ett sätt att kontakta nya 

blivande medlemmar och det är ungdomar som de helst vill inleda samtal med. De sjunger och 

spelar och vill med sin sång och sin närvaro göra sin grupps existens känd men också sprida 

budskapet om Krishna rörelsen, sjunga till Krishnas ära och sprida Krishnas anda.33  

Ulla-Britt, f.d. medlem i Hare Krishna säger:  

 

Jag hade nu fått min första kontakt med Guds barn . De stormade in, överröste mig med kärlek och 

vänlighet, kramar och hjälpsamhet. Men en natt blev till flera och de försökte få så många som 

möjligt att bli medlemmar i Guds barn34 

 

Medlemmarna i Hare Krishna uppträder mycket kultiverat och för gärna ett så kallat vetenskapligt 

resonemang. Eftersom medlemmarna för diskussioner med en vokabulär som för en utomstående 

kan verka främmande och högtravande får de lätt övertaget.35 Hare Krishna har också egna 

restauranger och kaféer. En av deras restauranger heter Govindas. Den ligger på Fridhemsplan i 

Stockholm där de sprider sitt Krishnamedvetande till lunchgästerna.36 I ett rum bakom 

                                                 
33 Nylund 2004d:72 
34 Svenhard 2004a: 21 
35 Nylund 2004e:72 
36 http://www.govindasstockholm.se/ 

http://www.govindasstockholm.se/
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restaurangen finns det också ett litet tempel inrett.37 På Västerlånggatan i Stockholm värvar olika 

sekter nya medlemmar eller samlar in pengar på olika sätt. De säljer vykort till förmån för tredje 

världen och deras mål är att själva en dag få möjlighet att åka ut på plats och hjälpa människor i 

tredje världen men tyvärr så är det väldigt få som får chansen att resa utomlands för att hjälpa. De 

flesta är kontributörer genom sitt studiebidrag och sin försäljning.  

 

Det är ett mycket vanligt sätt för sekterna att värva nya medlemmar vid skolor. De besöker skolor 

för att ge information om sin verksamhet, vilket är fullt möjligt inom ramen för undervisningen och 

som ett uttryck för den religionsfrihet som finns i vårt land. När medlemmar från t.ex. Hare 

Krishna kommer till skolorna ger de sken av att informera om hinduismen men i själva verket är 

det frågan om värvningstillfällen till den egna sekten. Sekterna Familjen och Scientologikyrkan gör 

på samma sätt. Scientologerna väver in sitt budskap i information om narkotika. Man kallar det för 

information om Narconons arbete.38 

 

Scientologerna använder sig också av enkäter och något som kallas personlighetstest.39 Testet 

används i alla olika sammanhang för att få en inkörsport att kunna sälja sina kurser i E-metern. Det 

huvudsakliga målet med testet är att människor ska känna behovet av att gå deras kurser. 

Ett engelskt psykologteam, lett av British Psychological Society, har kontrolltestat scientologernas 

personlighetsanalys. De tre som gjorde testet var skolade psykologer.40 Enligt expertgruppen, som 

utförde kontrollen, var testet värdelöst som psykometriskt testinstrument. Scientologernas 

personlighetstest, som också används i Sverige av konsultföretaget U-man, bedömdes som helt 

värdelösa, potentiellt skadliga, och enbart ägnade för att kunna locka till sig svaga personer som 

Scientologirörelsen sedan kan hjälpa. I ett examensarbete, skrivet av Håkan Järvå, framställs att de 

som har gått kurser inom scientologrörelsen alltid måste skriva framgångsberättelser, som sedan 

ska kollas med en lögndetektor.41 Om man inte skriver någon framgångsberättelse så får man inte 

avsluta kursen utan man skickas då tillbaka för att studera materialet igen. Sedan publiceras några 

valda framgångsberättelser på anslagstavlan och detta gör att man mer eller mindre känner sig 

tvingad att alltid må bra eftersom man offentligt talat om hur fantastiskt bra man mår. Han säger att 

                                                 
37 Nylund 2004f:73 
38 http://sv.wikipedia.org/wiki/Narconon 
39 Nylund 2004g: 76-78. 
40 http://www.bps.org.uk/ 
41 http://www.volunteerministers.org/sv/training/study/successes.html 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Narconon
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det var viktigt att leva upp till de ord han skrivit i sina framgångsberättelser eftersom det var 

förbjudet att känna något annat.42 

 

Scientologerna värvar också nya medlemmar genom annonser i dags eller kvällstidningar genom 

att göra reklam för boken om Dianetik. Efter att man har köpt boken och läst den erbjuds dessa 

personer att köpa deras kurser. 43 

 

Familjen värvar nya medlemmar t.ex. på gatan och genom dörrknackning då de säljer egen 

producerad litteratur och musik.  

 

Jehovas vittnen bedriver en aktiv missionerande verksamhet, de når alla slags människor genom att 

gå från dörr till dörr eller genom att kontakta främmande personer på gatan. De flesta som blir 

medlemmar i Jehovas vittnen har fått sin första kontakt med organisationen genom dom som går 

runt i husen och ringer på dörrarna.44  

 

Ewa berättar om sitt första möte med Jehovas vittnen:  

 

En dag när jag var 11 år skedde ett mirakel. Det ringde på dörren och när jag öppnade stod där 

ett äldre par som sa ett de tillhörde Jehovas vittnen, de ville tala med min mamma. Jag blev 

överlycklig och berättade att jag också var ett vittne. Jag gick ensam till mötet med darrande knän. 

Jag fick en bok i min hand som definitivt inte var skriven för barn, jag förstod inget av det dom sa 

men jag var lycklig över att hitta andra vittnen.45 

 

Under nästa rubrik undersöker jag hur de nya medlemmarna blir utvalda av sekterna och vilka 

metoder sekterna använder sig av. 

 

                                                 
42 Järvå 2004a: 30. 
43 Svenhard 2004a: 123-125 
44 Gustafsson 2000: 120-121 
45 Svenhard 2004b: 135 
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7.1 Det är sekten som väljer nya medlemmar 
Det är sekten som väjer ut de nya medlemmarna och det är meningen att de personerna från början 

skall känna sig utvalda. Denna form av kontakt får personen att känna sig speciell, och att han eller 

hon besitter egenskaper som man inte känt till att man har haft eller som ingen annan har tagit i 

anspråk. Ibland kan kontakten vara spontan men ofta har personen iakttagits en tid av 

sektmedlemmen innan han eller hon kontaktas. Det sker ofta i ungdomsvärlden när man flyttat 

hemifrån, börjat med högskolestudier och man då har visat att man har en intellektuell kapacitet 

som sekten gärna vill använda sig av. Det kan ju också vara så att studenten inte hunnit skaffa sig 

ett nytt nätverk. Sektmedlemmarna är oerhört skickliga på att se vilka som kan vara potentiella 

kandidater, de snappar upp samtal mellan studenter och lägger snabbt märke till vem som är 

ensam, vem som har problem eller längtar hem, och snart är kontakten knuten. Olika sekter har 

olika mönster för att kontakta en blivande medlem eller en person som kan vara intressant på något 

sätt, till exempel att bistå personen finansiellt eller öppna dörrar till företag och myndigheter.  

Sekten vill att man skall bli intresserad, ofta genom att någon form av skuldkänsla som läggs på 

personen om man svarar nej. De vill få personen att känna sig inte bara generad över att svara nej, 

utan också som om att man svikit ett förtroende som visats just då man utvalts och medlemskapet 

vinns genom någon typ av kvalificering. Erbjudandet har gjorts så att man har svårt att säga nej till 

nya vänner.  

 

Varningstecken brukar vara att man välkomnas som en släkting som varit borta länge eller som en 

vän fast man inte känner någon i gruppen, förutom den som bjöd in personen. Man har inte kommit 

till en grupp som förutsättningslöst tar emot någon, utan till en grupp som har till enda mål att få 

personerna med i sekten. När man har varit med ett tag i sekten och har accepterats införs allt fler 

krav, man skall bete sig på ett särskilt sätt, klä sig på ett visst vis och kanske byta namn som är 

vanligt till exempel inom Hare Krishna.46 

 

Under kommande rubrik redogör jag för hur hjärntvätt fungerar och som är vanligt förekommande 

i en del sekter. 
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7.2 Hjärntvätt - Mind Control 
Karl-Erik Nylund, präst i svenska kyrkan, skriver i sin bok Sekternas värld, om något som kallas 

för tankereform eller hjärntvätt och som heter Mind Control på engelska. Han beskriver hjärntvätt 

som en definition på en manipulativ sekt; en manipulativ sekt är religiösa eller annan rörelse som 

medvetet försöker radera ut jagidentiteten och ersätter den med en pseudoidentitet som styrs av en 

ideolog eller ideologi.47 

 

När man har varit med i sekten ett tag kan hjärntvätt förekomma. Det innebär att övertalningen är 

snabb och ges utan hänsyn till den mottagande personens möjlighet att självständigt bearbeta eller 

kritiskt gå igenom informationen och det övertalningssättet kallas för suggestion och propaganda.  

Hjärntvätt innebär att en persons tankar tvättas helt rena för att sedan byggas upp på nytt igen. Det 

blir frågan om en ny viljeinriktning och ett nytt sätt att tänka där förmågan till kritik tas bort och 

sekten skapar en ny identitet som undertrycker det gamla jaget. För sekten är det viktigt att utsätta 

personerna för den övertalningskommunikation som leds av den karismatiske ledaren och det som 

sker som massuggestion vid stora samlingar. Övertalningskommunikationen förstärks ofta genom 

sång, musik, rabblande av mantra, trumslag och cymbaler liksom processioner.  

 

 E-metern inom scientologin fungerar på samma sätt men då mera som personlig övertalning – 

indoktrinering. Ju mer extrem rörelse desto intensivare blir anslutningsprocessen. Ju mer 

avvikande en rörelse är och ju högre krav den ställer på sina medlemmar, desto hårdare knyter den 

sina medlemmar till sig. Om avvikelsen från samhällets allmänna accepterade normer är stor 

kräver den religiösa rörelsen ett stort engagemang från sina medlemmars sida. Medlemmarna 

isoleras också ibland från samhället för att de inte skall kunna ge någon eller i alla fall mycket liten 

insyn i rörelsen och det som sker där. Många religiösa rörelser är också stiftelser för att inte 

samhället skall kunna kräva insyn till exempel i den ekonomiska förvaltningen.48  

 

Om man sedan vill lämna sekten och återgå till det normala livet gäller det i terapin att låta det 

gamla jaget komma upp igen och bli den dominerande personligheten. Man kan så småningom 

lägga ifrån sig sektpersonligheten och låta det gamla jaget bli den dominerande personligheten 

igen. Men det kan ta mycket lång tid. 
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Nästa rubrik tar upp de olika sekternas målgrupper, vem och vilka de olika sekterna vänder sig till. 

 

7.3 Sekternas målgrupper 
Enligt sektstudier kommer Roy Wallis fram till att de flesta som gick med i sekterna var 

medelklassungdomar i åldern 18-35 år. Sedan dess kan man se att skillnaderna i åldersgrupperna 

har förändrats och andra målgrupper har inträtt istället. Den sociala sammansättningen omfattar 

alla samhällsklasser men den målgrupp som är särskilt intressant nu är studenter och välutbildade 

samt sökande personer oberoende av ålder och samhällsklass.49 De rapporter som Nylund studerat 

visar att exempelvis Jehovas vittnen dras särskilt till personer med lågstatusarbeten, människor 

med litet socialt nätverk och invandrare. Många av dessa känner, enligt rapporterna att de får en 

plats i livet, får vänner och en uppgift i livet. Andra grupper som Livets ord, Hare Krishna, 

Scientologerna, Familjen och Kristi församling vänder sig mycket gärna till studenter. Dessa är 

ofta öppna för det nya samtidigt som de har en motivation till att bli något och kanske kan finna en 

meningsfull genväg, genom det lockande anbudet från en sekt. Hare Krishna har en dragningskraft 

också för dem som är missnöjda med samhället och materialismen.50 

 

För de flesta behöver sekterna inte utgöra något egentligt hot. Sekter behöver inte vara farliga i sig 

själva men är i praktiken ofta det, men det finns också människor som mår bra i sekterna. 

Vanligtvis har man tillräckligt med mod och kunskap att ifrågasätta främmande och ofta märkliga 

lyckoläror. Det finns människor som mår bra av dessa läror, det hjälper dem att finna sig själva och 

en mening med livet. Men det finns också situationer som sänker den naturliga uppmärksamheten 

och lättar på spärrarna för vilken människa som helst. Det är kriser av olika slag i livet som 

dödsfall, skilsmässa, flytta hemifrån, stress i studier, relationsproblem med mera. Sekterna är 

skolade att se vem som har sänkt urskillningsförmåga och kan då bearbeta speciellt en sådan 

person.51  

 

I nästa text presenterar jag lite information om sektledarens makt och dynamik. 
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7.4 Sektledarens makt och dynamik 
Man kan analysera sekterna efter sektledarens bakgrund, hans inflytande över rörelsen och den 

enskilde medlemmens liv. Det finns skrämmande exempel på när sektledarens inflytande över 

medlemmarnas liv och tankeverksamhet är så total att medlemmarna kan förmås till att till och 

med begå brott. De senaste åren har vi påmints om olika sektledare som finns. Sekter som under 

flera år i lugn och ro har fått förbereda medlemmarna på världsslutet eller världsövertagande. 

Dessa rörelser har ofta ansetts som något udda, vilka har fått arbeta ostört just därför att de ansetts 

vara udda och ovanliga, men ofarliga, tills det inträffar händelser som t.ex. i Tokyos tunnelbana, de 

avskilda skogarna i Guyana, bergen i Schweiz, några lyxiga villor i Santa Fe eller på ranchen i 

Waco.52  

 

Sekten kräver att medlemmen ska kunna leva upp till vissa etiska och ideologiska krav. Vidare 

måste personen omfatta gruppens värderingar och måste också godkännas för att få sitt 

medlemskap. En del grupper har lägre tröskel än andra och en del grupper sätter inte bara upp höga 

trappsteg, utan också stängda dörrar som kan öppnas endast inifrån som hinder eller krav för 

medlemskap.53  

 

Inom vissa grupper får ledaren lättare makten över andra människor men i en demokratiskt 

fungerande grupp är det svårare för en enskild ledare att ensam påverka hela gruppens tankesätt. 

Det har visat sig att många sektmedlemmar har en stor rädsla för ledaren eftersom sekten kräver 

absolut lydnad av sina medlemmar, samt att höga etiska krav ställs på medlemmarna att följa de 

fasta etiska och asketiska normsystemen. På grund av ledarens personlighet och sätt att leda sin 

sekt sprids en rädsla för ledaren samtidigt som man så gärna vill ställa in sig hos denne. Det leder 

till att medlemmarna blir rädd för att tänka självständigt. Varje tvivel på läran eller ledarens 

ofelbarhet blir en källa till skamkänslor. Så får jag inte tro om honom som är så klok eller henne 

som är utsedd av Gud. Den hälsosamma självkritiken och skepsisen blir syndig och orätt. Världen 

utanför sekten blir sektmedlemmen också rädd för. Den trygghet som man känner inom sekten 

finns inte utanför den. Det totalitära ledarskapet kan även leda till en otrygghet bland 

medlemmarna, som också genom detta blir vilsna i samhället och samtidigt ännu mer beroende av 

sektledaren och gruppen som bekräftar medlemmarnas tro. Utanför sekten finns bara ondska och 
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det blir lätt så att man betraktar alla utomstående som fiender som vill en illa eller som talar illa om 

ledaren och rörelsen.54  

 

Det som är viktigt för ledaren är att få medlemmarna att uppleva att bejakelsen och bekräftelsen av 

tron och tillvaron endast finns inom sekten. Men medlemmen är rädd att lämna sekten för då bryts 

alla sociala kontakter och risken finns att bli utstött och hänvisad till den ”onda världen” där ingen 

frälsning eller räddning finns, enligt sekten. Denna form av vittnesbörd förekommer ofta och är 

vanlig i många kyrkliga sammanhang, men det får inte användas mot medlemmarna. Varje 

bekännelse, varje vittnesbörd är ett förtroende som inte får missbrukas. Tyvärr är det så att många 

sekter vill att medlemmen ska bekänna för att det sedan ska kunna användas mot personen. Det kan 

komma upp i enskilda samtal när tvivel på rörelsen förekommer och medlemmen kanske vill lämna 

sekten. Plötsligt kan ett sådant fall bli en illustration i en predikan och för att undvika detta gör 

medlemmen allt för att behaga ledaren.55 

 

Men ett karismatiskt ledarskap måste inte vara negativt och ont. Charles Kimball skriver i boken 

När religionen blir ond om att sådana krafter funnits i de flesta religioner.56 Då tänkte han främst 

på Mahatma Gandhi och Martin Luther King som båda var extraordinära och karismatiska ledare 

som förändrade sina länder och världen. De var mänskliga varelser och inga gudar som var mycket 

medvetna om sina mänskliga begränsningar. Trots att de trodde på sanningen betydde inte det att 

de krävde blind lydnad av sina anhängare. De utgick från kärnan i den egna religiösa traditionen 

och försökte väcka intresse hos människornas känsla för rätt och moral. De som anslöt sig till deras 

rörelse gjorde det av egen övertygelse och de hade också frihet att lämna rörelsen eller minska sitt 

engagemang om de så ville. 

 

Religionsfilosofen Max Weber analyserar begreppet karismatisk. Han beskriver en karismatisk 

person som, en speciell kvalitet hos en individuell personlighet genom vilken han/hon skiljs ut från 

vanliga människor och behandlas som begåvad med övernaturliga, övermänskliga eller åtminstone 

specifikt extraordinära krafter eller kvaliteter. Dessa kan inte uppnås av den vanliga människan 

utan behandlas som de vore av gudomligt ursprung eller som exemplariska, och på grund av dessa 
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behandlas individen som ledare.57  

 

Under kommande rubrik redogör jag för de olika vägarna och sätten som finns som hjälp för att 

komma ur olika sekter. 

 

7.5 Att komma ur sekten 
Det är inte lätt att komma ur en sekt, det finns många hinder på vägen. Banden till ledaren och de 

andra sektmedlemmarna är starka eftersom sekten är det enda liv och sociala nätverk som finns för 

medlemmen. Medlemmarna får inte heller kritisera sekten och de kan inte heller fråga någon 

utomstående för då begår medlemmarna en dödssynd. Det känns ganska tryggt i sekten ändå där 

man är omgiven med vänner som tänker likadant. Medlemmarna behöver inte bekymra sig för livet 

utanför sekten, samhället är ju ont eller misslyckat i alla fall. Allt är så väl uttänkt inom sekten, ja 

allt är planerat för medlemmarna och utanför sekten vet ändå ingen av dem hur samhället fungerar.  

Sektens varningar om olyckor och sjukdomar till den som vill hoppa av får medlemmen att tveka. 

Rädsla för och känsla av otillräcklighet leder till misstankar att man har hamnat fel men man vågar 

inte ta steget ut ur sekten för att bli avslöjad som en ”ond” människa. För att få lindring från dessa 

tankar kanske man flyr allt längre in i sektberoendet för att verkligen visa vilken fin medlem man 

är och om man lämnar sekten får man vara beredd på att man får axla all skuld själv, t.ex. om 

medlemmen blir sjuk eller något skulle hända är det medlemmens eget fel eftersom personen har 

”svikit” sekten.58  

 

Medlemmen kommer att hotas med att familjen kommer att avprogrammera personen, man är 

svag, okontrollerad, förstår inte vad disciplin är, världslig och förledd av pengar och demoner. 

Men världen är inte så ond som sekten har lärt ut. Det finns många förstående människor också i 

världen utanför sekten, kärnfamilj, präst, psykolog eller socialarbetare. Men det är inte så lätt att 

komma ur sektens ideologi, det tar ungefär lika lång tid att komma ur som man har varit med i 

sekten och oftast behövs professionell hjälp för att bli sig själv igen.  

 

Håkan Järvås aktiva tid i scientologerna varade i 7 år och utträdet tog nästan lika lång tid.59 Utifrån 
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Järvås intervjuer av före detta medlemmar i scientologirörelsen så var det ingen av dem som helt 

okristikt hade anammat lärans budskap, det hade hela tiden funnits tvivel, som man skulle kunna 

likna vid en vågskål. I vilken tvivel hade mindre tyngd än av lockelsen men i takt med att själva 

lockelsen eller förälskelsen i att vara utvald medlem avtog så var det påtryckningarna inom sekten 

som fungerade som motvikt. Vågskålen hade sedan långsamt tippat över till rörelsens nackdel och 

till slut hade man lämnat den. Den processen gick fortare för vissa medlemmar, men för samtliga 

fortsatte den även efter utträdet ur sekten. Idag arbetar Håkan som psykolog och hjälper andra som 

hoppat av olika slutna religiösa samfund. Han ställer också upp ideellt i Hjälpkällans kristeam.60 

När det är fråga medlemmarnas deltagande I en religiös sekt kan det finnas en oerhörd syndakänsla 

och en övertygelse om att man är dömd av Gud och i detta fall kan endast en präst hjälpa. Den före 

detta sektmedlemmen behöver veta att Gud har förlåtit honom eller henne och det är prästens 

uppgift att göra det, och personen i fråga känner också att någon med gudomlig auktoritet har 

förmedlat förlåtelsen. Sedan måste prästen slussa personen vidare till professionell vårdpersonal. 

Det finns många enskilda organisationer som utgör en del av vården av före detta sektmedlemmar 

och sektmedlemmar men ibland händer det att psykologer eller hjälporganisationer helt bortser från 

den religiösa aspekten på en sektberoendes problem.  

 

Det finns olika föreningar som kan vara till hjälp t.ex. BRIS, Rädda Barnen, Röda Korset, 

Sjukvårdsrådgivningen, Hjälpkällan, som bildades 2006,61 och Nationella hjälplinjen. 

Andra gånger kan till exempel, Föreningen rädda individen (FRI)62, som bildades 1984, och Råd 

om sekter(ROS)63 vara till en bra hjälp. ROS har som främsta uppgift att hjälpa och stödja 

människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck. Eftersom det kan vara 

svårt för den sektberoende att komma in i vårdapparaten är det bra att det finns många olika 

organisationer som man kan vända sig till. Men fortsatt hjälp är ofta svårt på grund av den 

ekonomiska situationen som den sektberoende befinner sig i och det är också svårt att få bidrag 

någonstans.  

 

Efterfrågan på hjälp är så stor att det skulle behövas ett centrum för sektberoende, som skulle ha 
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tillgång psykologisk, teologisk, ekonomisk och juridisk expertis som kan hjälpa avhopparna i en 

akut situation. Den före detta sektmedlemmen och beteendevetaren Helena Löfgren har stor 

kunskap om detta. Hon har varit medlem i Moonrörelsen och hon har också gått igenom en 

ofrivillig avprogrammering som hennes familj anordnade.64 Skolorna har ansvar att skaffa sig 

kunskap om sekterna och vilka anpassningsåtgärder ett sådant barn behöver. Samtidigt måste man 

vara medveten om att vissa sekter rekryterar just i skolorna.65   

 

Härmed avslutar jag min litteraturstudie om de olika sekterna och övergår till att analysera min 

informationssökning om sekter som en väg för ungdomar att söka sin identitet. 

 

8. Analys/Slutsats 
Att vara ung innebär ju normalt att man är utan erfarenhet på de flesta områden, men också att man 

är nyfiken på framtiden och vad som ska komma att hända i livet, vilka drömmar och fantasier man 

har. Religion och olika livsåskådningar är något som jag tror fascinerar många unga människor och 

har nog gjort så i alla tider. Att unga människor dras till sekter eller olika religiösa rörelser tror jag 

beror mycket på att den generationen är mycket öppen för nya intryck och gärna vill prova på det 

som är nytt och kanske lite spännande och till och med farligt. Sekternas metoder, att värva vid 

t.ex. högskolor och universitet är ett smart drag med tanke på att många som är nya på skolan och 

kanske inte har hunnit skaffa sig nya vänner är mycket lättare att påverka än de som har hunnit 

komma in i systemet. Dessutom så kan sekten sedan använda sig av dessa nya medlemmar vid nya 

värvningar på skolor eftersom medlemmarna som rekryterats från skolorna lättare kan se tecken på 

vilka som kan vara påverkbara. Att sekterna värvar på gatan där det rör sig mycket folk innebär ju 

att de exponeras för många människor och därmed är chanserna större att de kan värva fler 

medlemmar till sina rörelser.  

 

Andra människor som också är lätta att påverka är t.ex. invandrare som många gånger kanske har 

svårt att tyda alla nya koder och som därmed har det svårare för att komma in i det nya samhället. 

De människorna får en identitet/tillhörighet genom sekten och kanske nya vänner. Ett bra exempel 

är de burmesiska invandrare som finns i den kommun jag bor i, de tillhör visserligen inte en sekt 

men ändå en religiös rörelse. Missionskyrkan har blivit som ett andra hem för dem och kyrkan har 
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hjälpt dem att lättare slussas in i det nya samhället i det nya hemlandet och dessutom har de fått 

nya vänner genom de svenska medlemmarna, vilket jag inte tror hade varit möjligt utan 

tillhörigheten till kyrkan.  

 

En sektledare är ofta en person med mycket stark karisma och en sådan personlighet har lätt att få 

makt över andra, kanske svagare personer som behöver stöd och vägledning i livet. Sådana 

människor finns ju i det vanliga livet utanför sekterna också, många med chefsbefattningar har ju 

makt och bestämmanderätt över sin personal och för det behöver man nog ha en särskild 

personlighet. Men ett karismatiskt ledarskap kan ju vara positivt också som t.ex. personligheter 

som Martin Luther King och Mahatma Gandhi som var vanliga människor som förändrade både 

sitt land och övriga världen med sina starka känslor för rätt och moral och att det som de trodde på 

var det rätta. Men trots att de trodde på sanningen så krävde de inte blind lydnad av sina anhängare. 

 

Jag har hittat mycket information om hur man kan få hjälp att komma ur en sekt och det verkar 

finnas ett stort behov. Ett exempel är Hjälpkällan, som bildades 2006 och som mest har inriktat sig 

på att hjälpa människor som har hoppat av från Jehovas vittnen. På Hjälpkällans hemsida finns 

olika vägar till hjälp och stöd, t.ex. jourtelefon där man kan få prata med någon av deras 

stödpersoner som själva gått igenom ett avhopp, det finns föräldranätverk, personligt stöd/mentor 

och personlig rådgivning. Hjälpkällan har nu en insamling till en ung kvinna som blivit utsatt för 

övergrepp av sin far som var ett Jehovas vittne och den insamlingen görs för att den unga kvinnan 

ska kunna betala för den professionella hjälp hon får66 

 

Håkan Järvå, före detta medlem i scientologerna jobbar också ideellt i Hjälpkällans kristeam. I 

hans dagliga arbete som psykolog och egna erfarenheter som avhoppare har han mycket hjälp att 

ge till andra sektberoende som vill hoppa av. Hans främsta råd till den eller de som hoppar av är att 

läsa och skaffa sig en utbildning, för som han säger så har människor med mycket kunskap om 

världen och sig själva en mer flexibel livsåskådning och är därmed mer skyddad i utsatta 

situationer. 

 

Härmed avslutar jag min analys och fortsätter med min sammanfattning 
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 9. Sammanfattning 

Här sammanfattar jag min undersökning om ungdomars identitetssökande och försöker med hjälp 

av mitt material att svara på mina frågeställningar. 

 

Vilka olika metoder använder sekterna Jehovas vittnen, Hare Krishna, 
Scientologerna och Familjen för att locka unga identitetssökande 
ungdomar in i sekterna? 
Många unga värvas vid högskolor och universitet och de som är i riskzonen för sekter är de som är 

ensamma eller nya på skolan och kanske inte hunnit skaffa sig nytt kontaktnät 

Ungdomar som har problem av något slag, t.ex. relationsproblem och som behöver stöd är också 

särskilt utsatta och lätta att påverka till att gå med i sekter.  

 
Hare Krishna värvar sina medlemmar mestadels på gator men också vid järnvägsstationer och 

flygplatser där det finns mycket folk i rörelse. De säljer t.ex. kakor, böcker och vykort, föreläser i 

skolor och informerar om hinduismen men är speciellt ute för att värva nya medlemmar.  

Hare Krishna har också restauranger, kaféer och butiker där de sprider sitt budskap och det 

förkommer också inbjudan till husandakt.  

 

Familjen säljer egenproducerad litteratur och musik och informerar om kristen tro med 

kärleksbudskapet som centralt tema. Detta sker ofta på gator där det finns mycket folk i rörelse 

men de knackar också dörr. 

 

Scientologerna förespråkar sitt arbete mot narkotika och arbete med Narconon i skolor. De säljer 

sina kurser genom annonser i tidningar men erbjuder också enkäter, så kallade personlighetstester 

och det sker oftast på gatan. Scientologerna värvar också nya medlemmar genom annonser i dags 

eller kvällstidningar genom att göra reklam för boken om Dianetik. Efter att man har köpt boken 

och läst den erbjuds dessa personer att köpa deras kurser.  

 

Jehovas vittnen knackar dörr och lämnar gärna över en av sina tidskrifter som heter Vakna och 

Vakttornet. De bjuder gärna in till bibelstudier på Rikets sal, som är namnet på deras samlingssal. 

De flesta som blir medlemmar i Jehovas vittnen har fått sin första kontakt med organisationen 

genom dem som går runt i husen och ringer på dörrarna. Familjen värvar också nya medlemmar 
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t.ex. på gatan och genom dörrknackning då de säljer egen producerad litteratur och musik.  

 

Vilka är sekternas huvudsakliga målgrupper? 
Många av de olika sekternas målgrupper är identitetssökande ungdomar på gränsen till vuxenlivet 

som har flyttat hemifrån och kanske ännu inte har hunnit skaffa sig något nytt kontaktnät.  

 

Välutbildade studenter med stark personlighet och inflytande som i sin tur kan påverka andra unga 

människor att ansluta sig till sekten. Hare Krishna, Familjen och scientologerna vänder sig ofta till 

dessa målgrupper. Hare Krishna har en dragningskraft också för dem som är missnöjda med 

samhället och materialismen.  

 

Jehovas vittnen dras ofta till människor med litet socialt nätverk, invandrare, ensamma 

småbarnsföräldrar och människor med lågstatusarbeten. Dessa människor känner att de får en 

uppgift och plats i livet och kanske nya vänner.  

 

Vilken makt och dynamik har sektledaren på unga människor? 
Sekten kräver att medlemmen ska kunna leva upp till vissa etiska och ideologiska krav. Vidare 

måste personen omfatta gruppens värderingar och måste också godkännas för att få sitt 

medlemskap. En del grupper har lägre tröskel än andra och en del grupper sätter inte bara upp höga 

trappsteg, utan också stängda dörrar som kan öppnas endast inifrån som hinder eller krav för 

medlemskap.  

 

Ledaren för vissa grupper får lättare makten över andra människor till skillnad i en demokratiskt 

fungerande grupp där det är svårare för en enskild ledare att ensam påverka hela gruppens 

tankesätt. 

 

Eftersom sekten kräver absolut lydnad av sina medlemmar, samt att höga etiska krav ställs på 

medlemmarna att följa de fasta etiska och asketiska normsystemen har många medlemmar en stor 

rädsla för ledaren och vågar inte ens tänka självständigt. Den trygghet som man känner inom 

sekten finns inte utanför den och därför blir världen utanför skrämmande för sektmedlemmen.  

 

Det totalitära ledarskapet kan även leda till en otrygghet bland medlemmarna, som också genom 

detta blir vilsna i samhället och samtidigt ännu mer beroende av sektledaren och gruppen som 
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bekräftar medlemmarnas tro.  

 

Utanför sekten finns bara ondska och det blir lätt så att man betraktar alla utomstående som fiender 

som vill en illa eller som talar illa om ledaren och rörelsen  

 

Det viktiga för ledaren är att få medlemmarna att uppleva att bejakelsen och bekräftelsen av tron 

och tillvaron endast finns inom sekten. Medlemmen är rädd att lämna sekten för då bryts alla 

sociala kontakter och risken finns att bli utstött och hänvisad till den ”onda världen” där ingen 

frälsning eller räddning finns. 

 
Vilka hjälpmedel finns för de unga att komma ur sekten? 
Det kan ta lång tid att komma ur en sekt, även om det finns mycket hjälp. En första hjälp kan vara 

t.ex. familj, präst, psykolog eller socialarbetare. Men det kan vara svårt att finna psykiatrisk hjälp 

för sektberoende i akut kris, och svårt att komma in i vårdapparaten. Då finns i stället olika 

organisationer som tar hand om sektberoende människor. Exempel är: 

 

Föreningen rädda individen (FRI) kan hjälpa till med juridisk eller psykologisk expertis på den ort 

där de sektberoende bor. FRI, bildades 1984 och arbetar ideellt som en stödförening för människor 

som förlorat vänner och anhöriga till destruktiva rörelser.  

 

Rådgivning om sekter (ROS) är också en ideell organisation som har som sin främsta uppgift att 

hjälpa och stödja människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck, 

otillbörlig påverkan eller vilseledande rekryteringsmetoder. 

 

En religiöst och politiskt obunden verksamhet är Hjälpkällan, som erbjuder stöd och information 

till personer som vill hoppa av eller funderar på att bli medlemmar i ett slutet religiöst 

samfund/sekter. Gemensamt för alla som arbetar i föreningen är att alla har varit med i en sekt, 

frivilligt eller ofrivilligt. Många har vuxit upp i sekterna och därmed aldrig fått en möjlighet att 

välja själva förrän i vuxen ålder. Hjälpkällan bildades 2006 och har främst inriktat sig till 

avhoppade Jehovas vittnen.  
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