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Sammanfattning  

Studien fokuserar på personer som lämnat något av de klassiska trossamfunden. 
Även om utträdet sker utifrån den egna övertygelsen, innebär det oftast en 
omvälvning att lämna för att söka ny identitet och kontext. Syftet är att undersöka 
hur individens relation till familj och trossamfund påverkats vid ett utträde. Fem 
personer som lämnat sitt trossamfund intervjuades med hjälp av 
semistrukturerade, kvalitativa djupintervjuer. Exitprocessen kan ses som ett 
avhopp från av en roll som varit central för individens självidentitet. I skapandet 
av en ny roll finns fragment av gamla rollen kvar med in i den nya identiteten, 
tillsammans formar dessa en ex-roll. Studiens resultat visar att det fanns en tydlig 
åtskillnad mellan hur tro kommunicerades i församling och inom familjesystemet. 
Trots att förkunnelsen påverkade både personlig livsstil och familjestruktur var 
detta inget som barn och föräldrar samtalade om. Resultatet visar även att 
informanterna intog en ex-roll i fråga om kulturkrock mellan det icke-kristna och 
en auktoritär gudsbild, vilket ledde fram till att de slutligen lämnade 
trossamfundet. I slutdiskussionen framkommer att den kristna tron kan fortsätta 
vara av betydelse i en ex-roll, även om den blivit mer komplicerad. Den gudsbild 
som informanterna erhållit kan hänga samman med relationen till föräldrarna och 
deras anknytning. 
 
Nyckelord: familj, tro, gruppåverkan, självkänsla, vändpunkt, ny identitet.  
 

Abstract 

This study focuses on people who have left one of the classic church 
denominations. Even if the departure is based on their individual beliefs,  
it usually involves an upheaval to seek a new identity and context. The intention 
of the study is to explore how the individual's relationship to family and faith 
communities was affected by the exit. Five people who left their church 
communities were interviewed using semi-structured qualitative interviews.  
Exitprocess can be seen as a left of a role that has been central to the individual's 
self-identity. In a new identity the creation of a new role are fragments of the old 
role left into the new identity that together form an ex-roll. The study results 
show that there was a clear distinction between how the faith was communicated 
in the congregation and within the family system. Although the preaching affected 
both personal lifestyle and family structure it was not discussed between children 
and parents. The result also shows that the respondents took an ex-role in the 
cultural clash between the non-Christian and authoritarian image of God, which 
led to the conclusion that they finally left the community. In the discussion, it 
appears that the Christian faith can continue to be of importance in an ex-roll, 
although it has become more complicated. The image of God as informants 
received may be related to the relationship with the parents and their extension. 
 
keywords: families, faith, group effect, sense of self, turning point, new identity. 
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1 Inledning 

I svenska trossamfund var församlingstukt med uteslutningar exceptionellt stort 
under 1800- och 1900-talet, även internationellt sett. Anledningen var ett hårt 
regelverk, där personers levnadssätt speglades mot en s.k. syndakatalog.  
Församlingstukt var ett redskap för att återupprätta de som försyndat sig. De som 
inte höll måttet, uteslöts ur församlingsgemenskapen. (Dagen, 2007; Kennerberg 
1996).  
 
På senare år har trossamfundskartan förändrats märkbart i Sverige. De klassiska  
trossamfunden; Baptistförbundet, Svenska Missionsförbundet och 
Metodistkyrkan gick för två år sedan samman i det som nu kallas 
Equmeniakyrkan, detta till stor del beroende på samtligas sjunkande 
medlemsiffror (Dagen, 2013). Därutöver finns Svenska Alliansmissionen, 
Evangeliska frikyrkan (f.d. Nybygget) och Pingströrelsen. Dessa har ökat sina 
medlemsantal de senaste åren, men har dock ett antal hundra personer som 
årligen lämnar någon av församlingarna (Dagen, 2014). Dessa församlingar har 
utmanats av Trosrörelsens framväxt, med början hos Livets Ord i Uppsala år 
1983. Dessa kombinerar ett modernare uttryck med ett snarlikt regelverk som 
dominerade tidiga väckelserörelser, vilket tycks tilltala allt fler troende i yngre 
generationer. Församlingsledningar och pastorer har fått större möjlighet till 
individuellt styre, även om vissa fastställda riktlinjer föreligger. Till följd av 
själavårdande samtal har det blivit allt mer frekvent att personer själva väljer att 
lämna ett religiöst trossamfund, när man inte längre känner sig komfortabel i 
dessa miljöer. Även om utträdet görs utifrån egen övertygelse kan det innebära en 
omvälvning att lämna en kristen församling och dess sammanhang för att söka ny 
identitet och kontext som upplevs mer passande (Kennerberg, 1996). 
 
Studiens syfte är att fokusera på personer som lämnat något av de klassiska 
trossamfunden och hur dessa har upplevt sig själva och sin familjs förhållningssätt 
till tro och liv i och utanför församlingen. Nutida inställning till församlingstukt 
har förändrats och utmärkande är övergivandet av äldre väckelserörelsers 
kollektiva gränsdragningar. Församlingars intention är istället att vara en plats 
präglad för omvårdnad och personligt ansvarsstagande. Därigenom har det blivit 
allt mer upp till varje individ att själv avgöra om tron gått förlorad eller ej. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Ex-teorin 
En användbar referensram för studien är Ebaughs (1988) ex-teori kring lämnande, 
som beskriver en utträdes- och rollförändring, som sker i process. Teorin 
rubriceras som ett rollteoretiskt förhållningssätt, som betonar socialt strukturerade 
roller i en organisationsmiljö och beskriver exitprocessen i fyra stadier; 1.tvivel, 
2.söka alternativ, 3.vändpunkt, 4. anpassa sig till en ex-roll.  Denna exitprocess 
fokuserar på vändpunktsprocessen som kan tydliggöras som ett skeende där 
individen lämnar en roll som varit central för den egna identiteten,  
för att sedan gå in i en ny roll, som även inkluderar individens ex-roll i sin 
identitet. Exitprocessen är en social process som kan ta olika lång tid beroende på 
individ. Vägen ut ur en roll försiggår via begrepp, frågor och reflektion som 
rubriceras i fyra skeden där det första är tvivel, vilket uppstår då individen börjar 
ifrågasätta. Tvivlen kan leda till att individen omvärderar sitt beslut att leva i den 
nuvarande kontexten. Nästa steg innebär att söka valmöjligheter och utforskande 
av alternativa roller, samt ett reflekterande och förberedande för rollbyte, där en 
roll av flera kan leda in riktningen mot ett lämnande. Skede tre för med sig en 
vändpunkt och gör det realiserbart att bryta upp från en roll. Beslutet kan ske 
gradvis men även plötsligt (Ebaugh, 1988).  
 
I sin nya roll hamnar den som lämnar i ett ansträngt läge, då det krävs känslomässig 
frigörelse från den normgivande och självidentifikation som hörde samman med  
ex-rollen. Vändpunktens funktion har till följd att skapa resurser, att tydliggöra för 
individen själv och kontexten att beslutet är taget och därmed understödja att gå 
vidare i processen.  Vändpunkten för med att relationer förändras till dem man 
lämnat. Det fjärde och sista skedet är anpassning till ex-rollen. Det medför att 
individen lämnat sin tidigare roll för att skapa en ny identitet och därmed även 
behöver synkronisera och anpassar sig till sin tidigare ex-roll samtidigt som den nya 
rollen ska erövras. Detta är oftast en smärtsam process, då det kan upplevas som 
man lever i olika roller, där den gamla kontexten kan ha kvar ett anspråk (Ebaugh, 
1988). 
 
Förhållandet till ex-rollen innebär en rad förändringar, som kan upplevas 
betungande efter att en vändpunkt blivit verklig. Det första området handlar om 
att presentera sig inför omgivningen, framlägga bevis att man är förändrad. Det 
andra gäller vänskap och sexualitet i sin ex-roll. Att få bekräftelse och stöd från 
omgivningen i sin nya roll kan innebära att man får söka nya vänskapsband, som 
kan ge jämförbar samhörighet som ex-rollen tidigare gett. Avgöranden när det kan 
vara rätt att berätta om sitt tidigare liv kan vara lika svårt i vänförhållanden som i 
intima relationer. Att hantera resterna av en ex-roll kan därför vara komplicerat 
eftersom den är förknippad med personligheten. För en del tillåter lämnande 
därför inget annat än att man bryter med sin gamla miljö (Ebaugh, 1988). 
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Ebaugh (1988) menar att det finns en risk i att spegla individuella skeden och 
exitprocessen bör därför endast användas som metod för att beskriva uppbrott 
och lämnande. Den är alltså inte allmängiltig med avseende på skeende eller 
tidsförlopp. 

 

2.2 Anknytningsteori  

I Bowlbys (1994) anknytningsteori framhölls den tidiga miljöns betydelse för ett 
barns utveckling, vilket var banbrytande då barn tidigare speglats utifrån den vuxnes 
perspektiv. Människan är redan när hon föds relationell och blir till genom relation, 
därför är anknytning mellan förälder och barn i högsta grad viktig. Wennerberg 
(2010) menar att det inte finns enbart en utvecklingsväg som alla barn följer, utan 
ett spektrum av egenskaper och emotionella regleringar som kan följas hos barn 
redan vid ett års ålder. Dessa skilda anknytningsmönster sker vid olika tidpunkter 
längs med en för alla barn förenad utvecklingskurva.  
 
I det känslomässiga samspelet med anknytningspersonen kan sociala förmågor 
utvecklas. Den grundläggande betydelsen av ömsesidighet i samspelet är en viktig 
del för självutvecklingen. Igenkännandet och självreglering har sin växtplats ur 
denna ömsesidiga påverkan. Premisser för att en sund anknytning ska uppstå är 
grundad om föräldern är tillräckligt trygg och kan använda sin självförståelse till att 
också förstå vad som rör sig i barnets inre. Även om det grundläggande ansvaret 
vilar på modern, sker ingen utveckling i avsaknad av ömsesidighet i den primära 
formen av intersubjektivitet (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013). 
 
Broberg, Risholm, Mothander, Granqvist & Ivarsson (2009) menar att det tidiga 
anknytningsmönstret följer med in i vuxenlivet. Av fyra kategorier är det vanligast 
att ha erfarenheter som placerar personen i någon av de tre första 
indelningsgrupperna:  
 

• Trygg anknytning 

• Otrygg undvikande anknytning 

• Otrygg ambivalent anknytning 

• Otrygg desorienterad  
 

Trygga barn litar på sina föräldrar att de finns där och tar hand om dem också i svåra 
skämmande situationer. Som vuxna har trygga barn lätt att ta kontakt och umgås med 
andra människor, men kan även hitta trivsel i det egna sällskapet. Man strävar efter 
autonomi och självdefiniering. Barn med otrygga undvikande anknytningsmönster 
förväntar sig att de kan bli bortstötta och avvisade när de behöver hjälp. De har tidigt 
lärt sig att inte söka stöd och närhet, utan att fokusera på att klara sig själva. Som vuxna 
hittar de lätt sin plattform och är omtyckta, men fungerar bäst i mer ytliga relationer. I 
nära relationer håller de distans, då de är svåra att lära känna på djupet. Barn med otrygg 
ambivalent anknytningsmönster, har erfarenhet att stundtals bli avvisade när de söker 
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hjälp eller tröst hos föräldrarna. Osäkerheten kring detta gör att de upplever 
separationsångest och rädsla, då de styrs av sina känslor. Rädslan att bli övergiven gör 
att somliga väljer bort nära relationer. Ett mer ovanligt anknytningsmönster är otrygg 
desorganiserad, vilket utvecklas hos barn som växer upp med psykisk eller fysisk 
misshandel eller med föräldrar som själva har svåra barndomsupplevelser som därför 
kan bli aggressiva eller uppleva rädsla inför barnets beteende och uttryck (Broberg m.fl., 
2009).  
 
Giddens (1999) menar att barns behov aktivt strävar efter att få 
omsorgspersonernas svar på sina önskemål. Trots att spädbarn måste lära vad en 
känsla är och trots att emotioner i grunden är kontextuella, så har emotionella 
reaktioner en inneboende del i individen från tidig ålder. Ett tidigt hanterande av 
emotionella laddningar i livet gör dock att barnet hamnar i ett spänningstillstånd, 
där skuld och skam är exempel på yttringar som skapas.  
 
Ett barn som inte i tillräcklig utsträckning blir speglad av sin förälder, får inte full 
tillgång till sitt inre liv, sitt själv. Mentaliseringsförmågan kan betecknas som en 
mänsklig tillgång till intersubjektivitet, där självförståelse och förståelse av andra är 
en enhetlig process. En otillräckligt mentaliseringsförmåga kan ge individen 
smärtande erfarenheter av inre tomhet, avsaknad av identitet. Den troende 
människans gudsrelation kan betraktas som en anknytningslik relation, snarare än en 
anknytningsrelation. Gudsrepresentationen och relationen till Gud utvecklas i 
tidsmässig samklang med anknytningens mognad. Kognitiva färdigheter (bl.a. 
mentaliserings- och symboliseringsförmågor) möjliggör att anknytning till föräldern, 
även kan föra med sig att barnet kan föreställa sig en osynlig samspelspartner – 
Gud, med människolika egenskaper (Broberg m.fl., 2009). 
 

2.3 Socialiseringsteori 

Angelöw & Jonsson (2000) beskriver socialiseringsprocessens olika stadier där 
roller och rollövertagande formas i två faser; lekstadiet, det förberedande stadiet 
där Jag-et är passiv och anpassningsbart och där spädbarnet lär via 
anknytningspersonen. I spelstadiet testar individen sedan roller och beteenden, så 
att denne lär sig förstå spelets regler och att forma ett förhållningssätt till Jag-et 
och Mig-et. På detta sätt skapas individens integritet och möjlighet till interaktion 
där samspel kan formas. 
 
Alla religiösa traditioner kräver en social stuktur där den religiösa verkligheten 
betraktas som självklar och där generationer socialiseras så att denna världsbild 
blir verklig för dem (Geels, Wikström, Hermansson & Junus 2006; Gustavsson, 
1997). Olika religionen förevisar skilda system av värderingar som skapar mening 
åt det mänskliga livet och påverkar hur individen uppfattar sin sociala verklighet 
och hur dennes självuppfattning utformas. För en religiös människa legitimeras 
samhällets sociala institutioner genom att placeras inom en helig och kosmisk 
referensram, där mikro-kosmos-makrokosmos perspektivet i liten skala 
representerar en avspegling av universum, som satts in i ett teologiskt system. 
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Detta ger ett symbolsystem, vars viktigaste funktion är att upprätthålla en 
funktionell verklighet både på det objektiva och subjektiva planet. Symboliskt 
universum fungerar bäst när det är förankrat i en grupp som förhåller sig till 
samma verklighetsuppfattning. Den realitet som införlivas under den primära 
socialiseringsprocessen uppfattas som en basvärld, som en enda verklighet. Den 
utökas senare genom den sekundära socialiseringen med subvärldar, vilka överförs 
i mötet med det civila samhället. Skolstarten brukar anses vara en början för den 
sekundära socialiseringen. Avgörande vändpunkter kan uppstå i krissituationer, 
som kan leda till alternation, dvs. att individen byter världsbild, vilket kräver en ny 
socialiseringsprocess, likt den primära då individen omtolkar sitt tidigare liv. Den 
absolut viktigaste sociala förutsättningen är att det nya utmärkande andra kan 
inkorporera en ny verklighetsuppfattning där det bildas starka känsloladdade band 
som är betydelsefull för individen (Engquist, 1985; Geels m.fl., 2006; Gustavsson, 
1997). 
 

3 Tidigare forskning 

Studien kommer att fokusera på svenska trossamfund, där familjeperspektiv utifrån 
ex-rollen inte tidigare undersöks ur svenska omständigheter. I USA har reviderad 
attityd mellan generationer till kyrka och tro uppmärksammats.  Ur forskarintresse 
var det dock mest intressant att granska svenska omständigheter. 
 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

 
Holmberth (1980) har utifrån sitt terapeutiska arbete på Stadsmissionens 
samtalsmottagning (BPR) undersökt enskilda medlemmars ifrågasättande av 
trossamfundens tro- och traditionstolkning. Den starkaste faktorn i 
frigörelseprocessen är personens självdefinition, att vara den som avviker. Individen 
kommer då in i den kluvenhetskänsla som karakteriserar en ifrågasättandets process 
och som för den enskilde genererar en utanförkänsla i förhållande till omvärlden.  
 
Kennerberg (1996) beskriver hur församlingarna med tiden skiftat perspektiv från 
kollektivt till individuellt perspektiv. Attityd till medlemskap har ur historisk 
horisont reformerats och i modern tid framhävs inte medlemskap gällande 
sakrament i lika hög grad som tidigare, vilket är unikt. Därmed är det i större grad 
den enskilde själv som avgör om den vill vara medlem i en församling.  
 
Moberg (1998) menar att man inom pingströrelsen upplever sig vara utvald av Gud 
och därmed ser sig själva som annorlunda och tror även andra urskiljer dem som 
annorlunda. Språkligt markeras detta internt i kristet sammanhang, genom 
förekomsten av personliga pronomen vi och dom. Redan under barn- och tonåren 
eftersträvas att inte avvika. Pressen mellan viljan att visa sin särart och att vara som 
alla andra finns även hos många vuxna pingstvänner, menar studien.  
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Cedersjö (2001) undersöker förhållandet mellan individ och församling, hur etiskt 
regelverk formats och ändrats i trossamfundens kontext, Det redogörs även för 
förhållandet mellan den kristne och omvärlden. Frågan ställs hur homogen 
trossamfundens etiska tradition egentligen är.  
 
Dahlgren (2008) har utifrån ett större forskningsprojekt dragit slutsatsen, att de 
personer som lämnar en församling ofta upplever sig ha flera skäl. Det kan gälla 
skilda trosuppfattningar eller att församlingslivet ställer krav på större engagemang 
än vad man som enskild är beredd att ge. Dessa erfarenheter kan göra att man 
upplever sig tvungen att lämna den kyrkliga gemenskapen.  
 
Regnerus & Stokes (2008) menar i sin forskning att när föräldrar värderar sin tro 
högre än vad deras barn och ungdomar gör, försvårar detta relationer dem emellan 
och skapar oenighet. Påföljden blir att tillgivenheten blir mindre mellan förälder och 
tonåring, särskilt märkbart är detta i evangelikala protestantiska familjer. 
 

4 Frågeställningar 

• Hur upplever tidigare trossamfundsmedlemmar familjerelationen, från 
uppväxt fram till idag. 

• Hur upplever tidigare trossamfundsmedlemmar sin relation till 
församlingen, under uppväxten fram till idag. 

 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

 
I studien ingår fem personer, två män och tre kvinnor i ålderspannet 40-50 år. De har 
långt perspektiv på sitt avståndstagande från den församling de tillhört. Fyra av fem 
intervjuade har i samband med sitt avståndstagande från församlingsgemenskapen även 
genomgått en skilsmässa, flyttat till större städer för utbildning eller arbete inom 
akademiska eller kreativa områden. Det har för studiens syfte inte funnits krav på att  
man ska ha varit delaktig i någon specifik eller karakteriserande församling, men samtliga 
intervjuade har haft en uttalad tro, varit aktiv i verksamhet och gudstjänstliv i någon 
traditionell kristen församlingsgemenskap. Urvalet av de intervjuade täcker ett relativt 
stort geografiskt område. Tillgänglighetsurval kunde fungera som referens för det brev 
som skickats med förfrågan, om dessa fem personer var villiga att delta i studien. 
Återkoppling önskades enbart om svaret var jakande. Någon personlig förbindelse med 
informanterna har inte funnits tidigare. 
 
 
 
 



 
 

9 (29) 
 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

 
Kvalitativ metod utgår från verkligheten och kan användas för att upptäcka samband som 
har mening och som på så sätt kan förstås. Resultatet framkommer utifrån det material 
som forskaren samlat in, undersökt, tolkat och analyserat utifrån givna frågeställningar 
(Langemar, 2008). Anledning till att använda denna metod är att den enligt Langemar 
(2008) ger ett inifrånperspektiv med specifik kunskap av erfarenhet, som kan ge 
allmängiltig belysning av ämnet.  
 
Studiens datainsamling genomfördes med hjälp av semistrukturerade, kvalitativa 
djupintervjuer med öppna riktade frågor utifrån en framtagen intervjuguide (bilaga 2).  
Där följande frågeområde har innefattats: Hur upplever tidigare trossamfundsmedlemmar 
familjerelationen, från uppväxt fram till idag. Hur upplever tidigare medlemmar sin 
relation till församlingen, under uppväxten fram till idag. 
 

5.3 Bearbetningsmetod 

 
Bearbetning utifrån Hayes (2000) ger ett gynnsamt förhållningssätt till materialet: 
 
-Transkribera materialet till text. 
-Gå igenom texten och markera nyckelord som är relevant för frågeställningen. 
-Sortera citaten, utifrån preliminära teman, eller övergripande begrepp. 
-Ta ett tema i taget, gå igenom texten och plocka ut det som hör till just det temat, 
här kan listan över teman samtidigt behöva utvecklas och förändras. 
-Gör en slutlig benämning på och definition av varje tema. 
-Sammanfatta materialet under varje tema med egna ord, ta gärna med ett eller ett 
par belysande citat eller konkreta exempel för varje. Det är detta inklusive nästa 
steg som utgör resultatet i studien. 
-Utveckla en teori genom att relatera dina teman till varandra, så det blir en 
sammanhängande helhet. 
 
För att få en redogörelse av inomkyrkligt perspektiv valdes en kvalitativ metod 
som ger studien ett empiriskt material och en induktiv forskningsprocess där 
sammanfattning av yttranden skapar mening och förståelse av denna kategori av 
erfarenheter. 
 
En transkribering genomfördes där intervjuerna är återgivna i sin helhet, som på 
ljudinspelningarna. Varje intervju har skrivits ut till text med utgångspunkt i dessa 
genomlyssnades materialet. Därefter lästes de i sin helhet med grundval i Ebaughs 
(1988) ex-teori, vilken utgår från klassiskt sociologisk rollteori, och rubriceras i 
fyra skeden; 1.tvivel, 2.söka alternativ, 3.vändpunkt, 4. anpassa sig till en ex-roll.  
Förhållningssättet till intervjuerna var både horisontellt och vertikalt lyssnande för 
att undersöka individuella uppfattningar och gemensamma ståndpunkter för 
informanterna, samt granska om resultatet visar att alla undersökningspersoner 
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verkligen är inne i denna process. Vid ett första försök till analys inkluderades 
Ebaughs (1988) samtliga fyra skeden, men det visade sig att resultaten blev 
tydligare genom att istället sätta samman dessa till tre teman och sex underteman. 
På detta följde analys för att markera yttranden som är relevanta för studiens 
frågeställningar. För att kunna utläsa en processkategori grupperades först 
materialets citat i endera i Ebaughs (1988) tre teman eller sex underteman. Ett 
deduktivt perspektiv med utgångspunkt i Ebaughs (1988) ex-teori och 
vändpunktsprocess har varit hjälpsamt att nå fram till ett logiskt resonemang 
utifrån en teori.  
 
Validitet syftar på giltighet, men också dess användbarhet, dvs. hur tillförlitligt 
slutsatser dragits ur intervjuerna.  God validitet uppnås genom att forskaren 
förhåller sig korrekt till forskningsmaterialet, generaliserbarheten är ytterligare en 
aspekt på validitet. Reliabilitetsbegreppen beskriver, meningsfullhet gällande 
kvaliteten på resultatet, kunskapstillskott och studiens syfte och dess 
användbarhet. Koherens avser logiken inom resultatet (Langemar, 2010).  
 
Studien har inte som syfte att generalisera eftersom intervjuunderlaget är litet. 
Syftet är att skapa ökad förståelse för att dessa erfarenheter finns. Studien visar på 
innehåll som koherens, användbarhet och perspektivmedvetenhet, samt relevans i 
sammanhanget. Reliabiliteten har bejakats genom att samma öppna frågor har 
använts i intervjuerna och ett likande förhållningssätt i mötet med informanterna. 
Detta för att möjliggöra en objektiv hållning i både intervjusituation och med 
arbetet med materialet. 
 

5.4 Genomförande 

Kontakten med informanterna togs via brev med förfrågan om de var villiga att 
ingå i studien. Detta bekräftades jakande av de fem tillfrågade med ett 
telefonsamtal, där studiens innehåll och syfte beskrevs. Samtliga tillfrågade 
bekräftade en överenskommelse att delta i en kommande intervju. Tid och plats 
bestämdes med hänsyn till vad som passade bäst för informanterna. Två av 
intervjuerna ägde rum i personernas hem, två intervjuer gjordes i lånad lokal och 
en intervju genomfördes på personens arbetsplats. Varje intervju tog sextio 
minuter inspelad tid, samlad tid för intervjuarbetet var en och en halvtimma.  
Som en inledning på vårt samarbete kring intervjun fick intervjupersonerna på 
nytt information om deltagarnas rättigheter och forskarens skyldigheter, utifrån  
de etiska krav som Vetenskapsrådet (2002) ställer, därefter gav informanterna sitt 
medgivande att delta i studien. Efter detta startade intervjun som spelades in via 
mobiltelefonens app Talk. De intervjuade godtog detta tillvägagångssätt, då de 
informerats om att materialet endast fungerar som ett arbetsmaterial. Både före 
och efter intervjun fanns det tid till reflektion om så behövdes. Intervjun utgick 
från en öppen intervjuguide och förhållningssättet var icke-värderande och 
öppenhet. De intervjuade inbjöds att återkomma för ev. klarläggande eller frågor. 
Ingen av de intervjuade har dock känt behov att ta kontakt. Informanterna var 
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medvetna om att deras upplevelser är giltig för fler som lämnat någon församling 
och därmed fanns stringent uttrycksätt, som inte framkallade otydlighet. 
 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Vetenskapsrådet (2002) har grundkrav om; informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav, samt nyttjandekrav. Detta har följts i respekt om individens 
integritet. Det har krävts tid för informanterna att bearbeta sina erfarenheter för 
att sedan ha mod att berätta, därav utlovades anonymitet. För att säkerhetsställa 
att inga etiska komplikationer ska uppstå har informanterna fått information om 
vilka riktlinjer som kan gälla då man intervjuas i i samband med uppsatsskrivning 
vid två tillfällen; vid första telefonsamtalet, samt vid intervjutillfället. För att 
garantera sekretess kommer därför namn och geografiska platser att ändras, men 
inte så att utfallet påverkas. Då råmaterialet har delats upp i två processkategorier 
teman och underteman, tydliggörs ingen helhetsbild av informanterna, därmed 
uppfylls konfidentialitetskravet. Informanterna har fått information om studiens 
syfte, att vara ett examensarbete vid s:t Lukas utbildningsinstituts 
familjeterapeututbildning, samt att den därmed kommer att inordnas i Ersta 
Sköndals högskolas DIVA-katalog. Konfidenterna har erbjudits att ta del av 
studien då den är färdigställd. 
 

7 Resultat 

Efter analys av materialet framkom följande tre teman och sex underteman:  
 
7.1. Definiera frågor och tvivel - 7.1.1 Att inte få finnas till helt.  
7.2. Söka alternativ, vändpunkt och anpassa sig till sin ex-roll - 7.2.1 Inre och yttre 
konsekvenser. 
7.3 Ex-rollen i friktion med föräldraroll och församling - 7.3.1 frånvarande 
kommunikation skapar frustration, 7.3.2 Relationen till föräldrarna har både 
kunnat vara varm och kall, 7.3.3 Det hade varit det ultimata sveket att inte vilja 
vara med i kyrkan, 7.3.4 Dilemman kring vägen till självständighet. 
 

7.1 Definiera frågor och tvivel  

 

7.1.1 Att inte få finnas till helt 
 
Informanterna gav uttryck åt att det fanns företeelser som framkallade frågor och 
tvivel under uppväxttiden och som åskådliggjorde behov av ett annat sätt att 
förhålla sig till tro än vad man fostrats in i. Under de skilda intervjuerna gavs 
uttryck för erfarenheter som de gemensamt tillägnade sig som medlemmar, men 
som de enskilt återger. Att möta andlighet i tidig ålder har gett de intervjuade 
skiftade upplevelser. Erfarenheten är dock att förkunnelsen under uppväxttiden 
stått för stränghet eller frambringat rädsla, som har gjort att friheten inskränkts. 
Informanterna delar även minnen av en församlingsmiljö som i visst hänseende 
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kunde uppfattas som trygg, där vuxna visste vem man var och där det gavs 
möjlighet att få utvecklas i verksamhet eller i gudstjänstens sång- och 
musikframträdande, men där det också fanns osäkerhet. 
 
Tvivlet börjar komma som en konsekvens av att tvingas hålla isär två världar och 
på så sätt leva som en delad människa.  
 
 ”Kommer ihåg en händelse kanske var jag 6-7 år och hörde en Abba-låt hemma hos 

en kompis, där de sjöng Gud vad är klocka, minns att jag frågade kompisens mamma 
om de var kristna och hon förstod ingenting, Jag kommer bara ihåg att det var en sån 
kulturkrock. Sedan började jag att separerade dessa olika världar; kyrkan och den 
vanliga världen och jag höll dem isär ganska mycket.” 

  
Ett annat sätt att möta församlingens stränghet, belyses genom att hålla ifrån sig 
känslor och istället sträva efter att vara Kristuslik.  
 
 ”Kyrkan har gjort det svårt för mig att förstå mina egna känslor av flera skäl; känslor 

var så mycket kopplat till synd och skuld. Det gjorde att man var tvungen att tänka 
bort känslor, att inte känna dem som inte var accepterade. Det andra problemet var 
att man använde sig av känslorna som ett sätt att förstå vad Gud ville. Man skulle 
känna efter om man förnam något väldigt starkt, då kunde det vara Guds vilja eller 
om det istället var något som inte var önskvärt, då kanske det var djävulens som 
manipulera och försökte komma in i en. Jag var också rädd för bibeln som låg på mitt 
sängbord, för det som stod i bibeln framförallt om den yttersta tiden.  

 
Den naturliga process att skapa egen identitet, har tagits ifrån oss som växt upp i 
kyrkan. Det egna fick inte finnas, man skulle sträva efter att vara avbild av Gud. 
 
 ”Jag fick lära att jag kunde vara i samma lag som Gud, bara jag anpassade mig. Det 

hade ett pris och min önskan och vilja var så otroligt liten i sammanhanget. Detta har 
jag fått lära hela mitt liv av mina föräldrar och genom kyrkan. Jag fick bilden av att 
livet som kristen går ut på att bli en avbild av Gud. Detta matas man med under sitt 
blivande, ja under hela sin uppväxttid, det egna ska slipas ner: Jag har inget värde 
ingen betydelse i den jag är i annat än som återspegling av Gud. Det har ställt till 
jättemycket problem att som vuxen plötsligt inse att man ska hantera livet på egen 
hand.  

 
Församlingen antog ett sanningsanspråk i undervisningen, via predikan. Det pratades 
om att vara varm eller kall som kristen, vilket gjorde det omöjligt att ha andra åsikter. 
 
 ”Mamma ville flytta så hon hittade ett musikerjobb i en församling, i en kristen 

tidning som passade pappa. Att flytta till en mindre ort innebar att alla visste vad man 
gjorde, man kunde inte gömma sig någonstans. Undervisningen vi fick via predikan 
kännetecknades av föreställningen att ha sanningsanspråk. Det pratades också om att 
vara varm eller kall som kristen. Redan då kände jag att jag är en sån där ljummen 



 
 

13 
(29) 

 

 

typ, jag var redan ute. Detta ämne viddrördes aldrig hemma i några samtal, men det 
var ändå tydligt och självklart vad som gällde. Det gjorde det ohållbart för mig, då jag 
visste att det skulle gå åt skogen för mig, för jag skulle inte kunna hedra min mor och 
far. Jag kände att det fanns inte en chans att jag kunde vara kvar. 

 
Upplevelsen av indirekta krav styrde familjemönstret, där kyrkan stod i första rummet, 
liksom att det alltid fanns givna svar hämtade från bibeln. Det fanns bara en sanning. 
 
 ”Det fanns ingen förväntan eller krav att vi barn skulle gå på alla samlingar i 

kyrkan, men det ingick i familjesystemet som ett indirekt krav, väldigt subtilt. Som 
liten kände jag inte av det, eftersom jag då trivdes med det, men jag visste ju inte om 
något annat heller. När jag kom upp i 10-års åldern, började jag reflektera och ställa 
kritiska frågor, upplevde att jag inte fick det att stämma. Jag fick bara givna svar 
alltid hämtade ur bibeln oavsett fråga: Det står i bibeln att…  

 
Man behöver inte veta, bara tro. 
  
 ”Jag var kassör i den församling där vi bodde, eftersom jag läste ekonomi på gymnasiet 

så passade det bra. På ett ledningsmöte fick jag insikt över diskrepansen mellan 
styrelsen och oss ungdomar. De hade ingen förståelse för oss och vad vi gjorde. Det 
gjorde att jag började reflektera också över vad en del ungdomsledare sa; man behöver 
inte veta, det räcker att tro. Man kan ju inte bara tro, det gäller ju att förstå också.” 

 

7.2 Söka alternativ, vändpunkt och anpassa sig till sin 
ex-roll 

 

7.2.1 Inre och yttre konsekvenser  
 
Att söka alternativ initierades för informanterna redan under tonårstiden. 
 
 ”Jag levde hela tiden två liv; ett när jag var med de kristna och ett när jag var med dem 

som inte var med i kyrkan och var hela tiden rädd att dessa skulle krocka. Jag ville 
vara så kristen jag bara kunde, jag hade en längan efter Gud och en andlig längtan, 
men jag gick alltid runt med en oroskänsla.” 

 
Att flytta till andra kommuner för gymnasieutbildning var ett försök till 
självständighet. I andra församlingar kunde man finna större mångfacitet mellan 
dem som var mer konservativt troende och andra mer liberala. Flytt i samband 
med arbete eller högskolestudier kunde också upplevas som en möjlighet till ett 
mer självständigt liv. 
 
 ”Den teologiska spridning gjorde det lättare att tro som jag gjorde kombinerat med att 

gå ut, sa inte så mycket om detta hemma. Mamma blev så ledsen om hon förstod att 
jag druckit öl.” 
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 ”Jag flyttade när jag var sexton för att gå gymnasiet, det fanns det inte så bra 
kommunikationer därför fick jag flytta, vilket jag tyckte var toppen. Jag gillade att 
vara självständig, flytten hjälpte mig att upptäcka vem jag var. Jag fick bättre kontakt 
med mina känslor och tankar, mycket beroende på att jag läste böcker. Jag kom in i 
ett annat kyrkligt sammanhang, mycket beroende på att jag var en engagerad typ.” 

 
Informanterna menar att deras avståndstagande-vändpunkten från den kristna 
tron och församlingen, gjort det svårare att hantera relationen till sin 
ursprungsfamilj. Det finns fortgående en förhoppning att informanterna ska ta 
tillbaka sin tro. 
 
 ”De ser den dottern de vill se, när jag hälsar på är jag ju i deras värld. De frågar 

aldrig hur jag mår som person eller hur jag tänker eller så, fortfarande kan jag få 
kommentarer; Du vet väl att det finns någon som älskar dig, det är Jesus. Jag har 
försökt att förklara vad jag känner, men upplever att det inte respekteras trots att jag 
nu är vuxen.” 

 
De informanter som begärt eget utträde bad att få personlig respons från församlingen. 
Pastorernas återkoppling var präglat av osäkerhet, det fanns inget intresse att höra 
orsaken till varför man lämnar.  
  
 ”I samtal med pastor efter en gudstjänst; sa jag att detta är mitt sätt att rädda den lilla 

tro jag har kvar. Han svar; viktigt för oss att förstå hur du tänker, kan jag komma 
tillbaka till dig för att prata, men han har aldrig återkommit. Upplever att man inte 
var intresserad att höra anledningen till varför man lämnar. Min x-man sa; jag stöttar 
dig i vad du än väljer. Men det är en sorg är att han aldrig frågade något mer, om det 
som var jättestort för mig; att bryta sig ur en församling, som varit hela mitt liv. Mitt 
förhållande till trossamfundet är väldigts svalt och kritiskt, mitt förhållande till Gud 
är väldigt svårdefinierat.  

 
Det var svårt att göra slut med kyrkan, informanterna kan alltjämt sakna den 
sociala gemenskapen. Utträdet ur församlingen har gjort det svårare att ingå i 
grupper, där alla ska tycka lika.  
 
 ”Att jag tog steget det var mer av en lättnad när jag upptäckte att jag också tappat den 

lilla tro som funnits kvar längst in, upplevdes som spiken i kistan. Jag meddelade inte 
utträdet till mina föräldrar. Det var framförallt socialt jobbigt, därför det var svårt att 
göra slut med kyrkan. Jag har två kompisar som har gjort samma resa, vi pratar 
mycket, träffas varje vecka. Resultatet har gjort att jag blivit lite obstinat mot att ingå i 
grupper där alla ska tycka lika, men kan sakna den sociala gemenskapen som fanns i 
kyrkan.” 

 
Informanterna beskriver att de trosmässigt lämnade församlingen mycket tidigare, 
men att det tog några år innan församlingen lämnades formellt. 
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 ”När jag tog tillbaka mitt medlemskap tyckte jag att jag borde berätta anledningen, 
och fick då ett samtal med föreståndaren i den församling, jag tillhörde, Han var 
väldigt inlyssnande, genom att säga att han själv reflekterat i liknande tankar. Jag blev 
förundrad över att han ansåg sig kunna vara kvar inom kyrkan, samtidigt undrade 
jag varför dessa tankar aldrig kommit upp i någon av hans predikningar. Trosmässigt 
lämnade jag mycket tidigare, men det tog några år innan jag lämnad församlingen 
formellt. Jag har aldrig sagt något om mitt utträde till mina föräldrar tänkte att jag 
har inget behov av att demonstrerar. De kommer att märka av det, själv har jag fått 
hjälp av hypnos.” 

 
Hos informanterna fanns en önskan att få samtala, om hur det skulle vara att ha 
en tro som man själv har sökt. 
 
 ”Jag skulle vilja veta hur det är att ha en tro. Hur är det att ha en tro som man själv 

har sökt, för att man vill oavsett vad som händer. Det önskar jag att man pratat om. 
För mig är tron är som ett myggbett som kliar.” 

 

7.3 Ex-rollen i friktion med föräldraroll och församling  

Studien visar även på resultat av områden där motsättningar kan uppstå mellan ex-roll 
och föräldrar, samt församling. Informanterna känner djup besvikelse att föräldrarna 
saknat en självständig hållning till evangeliet och till trossamfundet. Informanterna fick 
tidigt lära sig att Guds vilja alltid kom först, därmed blev egna önskningar något som 
kom i andra hand. 
 

7.3.1 Frånvarande kommunikation skapar frustration 
 
Det existerade en tydlig åtskillnad mellan hur tron utövades i församlingen och 
inom familjelivet, trots att förkunnelsen odelat influerade både personlig livsstil 
och på samma sätt familjens struktur. Den egna individualiteten blir sekundär, 
människolivet blir oavlåtligt underordnad en allenarådande struktur, som till följd 
åstadkom skuld och skam såväl som osäkerhet kring självbild för informanterna. 
Möjlighet till samtal för att sammanlänka dessa två miljöer förekom inte. 
 

Trots att informanterna på väg in i vuxenlivet bestämt att bryta med den kyrkliga 
identitet de vuxit upp med, har detta inte varit skäl som kunnat förändra samtalen  
i familjen, vilket informanterna upplevt som smärtsamt. De känner besvikelse att 
föräldrarna saknat ett reflekterande och självständigt förhållningssätt till det evangeliet 
de satt sin tilltro till, samt till det trossamfund där medlemskap fanns. Informanterna 
beskriver att de velat hitta en strategi till en mer självklar kommunikation, något som 
ännu återstår. 
 
Frustration uttrycktes över att det inte fanns möjlighet att samtala med föräldrarna, om 
behovet att själv få avgöra om kyrka och tron var egna livsval. 
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 ”Började ifrågasätta kyrkan och tron under gymnasietiden, men då var jag fortfarande 
en snäll flicka som anpassade mig. Jag ville bara därifrån, men jag visste inte vart jag 
skulle, så jag fick stanna. Jag hade istället velat skrika, slå i dörrar, säga att jag inte 
går till kyrkan. Det gick bra för mig att börja gymnasiet, kunde anpassa mig, men jag 
trivdes aldrig i kyrkan. Efter gymnasiet reste jag runt i världen under ett år. Därefter 
började läsa media, blev tillsammans med min x-man, då avstannade min 
frigörelseprocess, gick istället in i att bli sådan som man ska vara, med familj etc. Jag 
spelade spelet, men vantrivdes. Jag började tänka, forma mina egna tankar började 
förstå mina tankar och känslor, som alltid funnits där, men som nu hade landat i mig. 
Jag kände mig alltmer isolerad och avskärmad från kyrkan. Det är meningen att man 
ska göra motstånd, de där uppbrotten, under ungdomsåren. Det underlättar så mycket 
om man gör det under sin tonårstid. Om man istället gör det som vuxen får det andra 
konsekvenser; att lämna ett äktenskap, att lämna en församling, att lämna vänner 
som man byggt relation med. Det får andra konsekvenser när man måste tala om för 
sin omgivning vad man tycker och tänker om vem man faktiskt är i vekligheten.” 

 

7.3.2 Relationen till föräldrarna har både kunnat vara varm 
och kall 

 
Relationen till föräldrarna har varit både varm och kall och har präglat informanterna på 
olika sätt. Föräldrahemmet och församlingen hade olika uttryck för tron. Det ingick inte 
i den vardagliga dialogen att samtala om personlig tro eller hur ett kristet levnadssätt bör 
personifieras. Informanterna har därför inte känt sig komfortabla att samtala om tron 
eller relatera till kyrkans undervisning i föräldrahemmet. Avsaknad av en naturlig dialog 
gjorde att trossamfundsmiljön fick betydelse för familjens norm, något som kunde 
upplevas problematiskt att förena med uppväxten. Mödrarna är de som främst 
eftersträvat att slå vakt om den kristna tron i familjen, menar informanterna. 
 
Modern var den som valde familjen engagemang i församlingens verksamhet, 
medan fadern intog en mer passiv roll. 
 
 ”Det var så att det var mamma som var så där kristen, båda föräldrarna var med i 

kyrkan, men jag pratade aldrig om kristen tro med min pappa, inte ens efter att vi 
varit på gudstjänst, han pratade aldrig om något sådant. Mamma så här; i den här 
familjen går vi till kyrkan och jag gjorde det och jag avskydde det, varje söndag o alla 
ungdomssamlingar och allt sånt, tänkte att bara jag håller ut så kommer det att ändra 
sig, det kommer att bli bra. Jag kände mig inte välkommen, hade velat bli insläppt i 
ungdomsgrupperna. Min mammas föräldrar var inte alls aktiva i församlingen, men 
min mamma gick in och blev den där drivande.”  

 
Det finns en stor sorg att inte ha fått bekräftelse för sina reflektioner, att på ett vuxet 
sätt kunna samtala trots olika sanningar. 
 
 ”Mammagrejen är nog den största sorgen egentligen i alltihop. Jag har försökt att prata 

med henne på ett vuxet sätt, men vi har så olika sanningar. På mitt initiativ gjorde vi 
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en familjeterapidag, med mamma och pappa och mina bröder som urartade fullständigt. 
Först nu förstår jag att mina föräldrar inte har förmåga att möta upp i ett sådant 
samtal.  

 
Som vuxen finns ett annat perspektiv, än det som upplevdes som barn.  
 
”Som barn trodde jag att det var toppenbra, jag trodde att jag växte upp i ett särskilt bra hem, 
men som vuxen ser jag det helt annorlunda. Jag kan se att jag på ett undermedvetet sätt led, som 
jag inte riktigt kan sätta ord på. Jag fick alltid dela mina föräldrar med kyrkan, alla vi barn 
fick lika lite. Det fanns aldrig tid att få vara tillsammans med mina föräldrar eller ensam med 
någon av dem. Vi kunde ha nära samtal i familjen så länge det handlade om Gud. 
 
Psykisk ohälsa var inget man pratade om vare sig i församlingen eller i familjen. 
Humorn blev ett sätt att avväpna det mörka i familjen. 
 
 ”Pappa har lidigt starkt av ångest sedan jag var i elva års ålder, likt det som jag själv 

haft, men det kunde man ju inte berätta på den tiden och framför allt inte för sina 
barn. Det fanns perioder som var väldigt mörka, men det berodde ju på att han mådde 
så dåligt. Han har ätit psykofarmaka hela sitt liv, vilket jag fick reda på först när jag 
var 36 år. Jag utvecklade sensitiva känslospröt som kände av detta på en sekund, vet 
inte om de andra syskonen gjorde det på samma sätt. Jag blev väldigt orolig, jag var 
alltid orolig. Jag var äldsta syskon, kanske berodde på det. Vi skrattade dock mycket 
och det fanns mycket musik i hemmet, men allting gick ut på humor, där jag fick en 
plattform. Jag var så himla rolig, men det var aldrig tal om tro, aldrig tal om Gud. 
Allt som hade med tro och Gud att göra gjordes i kyrkan.” 

  
Det blev naturligt i familjen att bibel och bön var den gemensamma inledningen 
på dagen, men det konkurrerade ut det normala samtalet. Tid för samtal låg aldrig 
i fokus. 
 
 ”På morgonen innan vi gick till skolan satt mamma när vi åt frukost och läste bibeln 

o bad för oss och dagen som låg framför, men tid för samtal låg aldrig i fokus. Detta 
blev en rutin att det skulle vara så och till slut blir du ett med rutinen som gav trygghet. 
På det sättet blev man inte en individ för sina föräldrar, då det inte fanns det normala 
samtalet.” 

 
Församlingens struktur motsvarade ett behov hos föräldrarna. 
 
 ”Mina föräldrar hade inte förmåga att läsa av oss barn känslomässigt, svårt att ta 

diskussioner där man har olika åsikter, vilket de formades till inom kyrkan, där man 
inte reflekterade eller analyserade. Jag tänker att om man väljer att vara inom  

 en sådan organisation, finns det något inom individen som motsvarar behovet. 
 Systemet förstärker ju detta med sina argument, att ha andra tankar kan vara 

djävulens tankar… Detta bidrog ju också att de inte tog ett vuxenansvar på  
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 det sätt jag hade önskat, men jag var också ett enkelt barn som skötte mig i skolan, 
och var engagerad i kyrkan.”  

 
Upplevelsen från barndomen var att Guds vilja alltid kom först, oavsett allt annat. 
 
 ”Har aldrig uppfattat min familjerelation som varm, framförallt min mamma har 

varit uppgiftsdriven kallelsen gick före allt annat, vilket blev väldigt tydligt i min 
relation till min mamma. Säger Gud att man ska göra något, så gör man det glatt!! 
Det ifrågasatte jag aldrig som barn, det var så otroligt självklart.”  

 
 

7.3.3 Det hade varit det ultimata sveket att inte vilja vara 
med i kyrkan 

 
Tillrättavisningar och råd i församlingen eller från föräldrarna kunde förväxlas 
med det som ansågs vara Guds vilja och tilltal. Det ställde till svårighet för 
informanterna att skapa nära relationer till sina föräldrar, om det inte inkluderade 
tron.  
  
Under uppväxttiden kunde det vara svårt att separera vad som var mammans vilja 
och Guds. Mammas röst och Guds röst var ofta sammanblandade.  
 
 ”För mig var de så att min mammas röst och Guds röst var ofta sammanblandade, 

eftersom mamma var en auktoritet. Om det handlade om livsfrågor blev det för mig 
väldigt mycket sammanblandat, jag fostrades in i detta tänkande.”  

 
Att ersätta engagemang i församlingen med politiskt verksamhet blev en utväg att 
hitta sin egen livsväg. Trots att många år gått saknas fortfarande samtal med 
föräldrarna om hur tankegångar utvecklats. 
 
 ”Jag blev politiskt aktiv i vänsterpartiet. Jag höll på mycket med fredsaktiviteten och 

gömde flyktingar. Pappa tyckte det var fruktansvärt, han blev också upprörd när jag 
var med i demonstrationer. Min post gick en tid till föräldrahemmet, då trodde de jag 
var anarkist. De tror fortfarande att jag är mer vänster än vad jag är.” 

 
Kontakt undveks med föräldrarna för att slippa bli påmind om att livssättet ansågs 
oacceptabelt. 
 
 ”Jag gjorde massa tokigheter och bar det själv, livet blir lätt en självuppfyllande 

profetia. I kyrkan förklarades detta med att man skulle komma till helvetet pga. sättet 
man lever på. Jag försökte ha så lite kontakt med mina föräldrar som möjligt. Jag 
visste ju vad man tänkte om mig, för det hade jag ju själv tänkt om andra.”  
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Genom skrivande blev det klart att det fanns en brottningskamp med Gud och 
församlingen.  
 
 ”När jag började på en skrivarkurs och skulle läsa vad jag skrivit fick jag en chock, 

för det var en enda lång brottningskamp med Gud och församlingen. Jag blev chockad 
för jag trodde jag hade kommit till någon slags acceptans, men det hade jag absolut inte. 

 
Att bryta sig loss från det som hade planerats i åratal var väldigt smärtsamt. 
 
 ”Jag började studera på pastorslinjen när jag var tjugo år, vilket var väldigt ungt. Men 

så började jag reflektera, ju mer jag fördjupade mig i studierna. Det hände något i mig 
när jag gått utbildningen ett år, när jag hade gått 1,5 år tänkte jag hoppa av och ju 
mer kritisk jag blev ju större uttryck fick detta på lektionerna, där det sas, ja nu 
kommer Cecilia igång igen… Hela processen var väldigt smärtsamt, trots detta 
avslutade jag studierna. Det var ju på detta som jag satsat mitt liv, min utbildning, 
detta som jag hade planerat i åratal, matats med sen bröstmjölken. Det var hela min 
familjs liv, mitt framtida yrkesliv, mina värderingar. Jag bestämde mig att bryta mig 
loss, inte fortsätta arbeta inom kyrkans värld, ett beslut jag inte delade med min familj 
eller någon annan. Jag började läsa sociologi på universitetet för att läsa om 
gruppåverkan, sedan började jag spela teater. Jag gick runt i olika kyrkor, men hittade 
inte hem någonstans, först tog jag avstånd från mina kyrkliga traditioner och teologiska 
tolkningar. Det som återstod var ju tron på Gud och till slut tog jag avstånd från den 
också.” 

 
Oron för att bli utestängd från familjen, uteslöt valet att berätta att man i själva 
verket inte ville tillhöra församlingen. 
 
 ”Jag upplevde att det hade varit det ultimata sveket om jag sagt till mina föräldrar att 

jag vill inte var med i kyrkan, men jag vill fortfarande vara en del i familjen. Om jag 
hade gjort det hade jag blivit exkluderad ur familjen. Det hade inte blivit enklare för 
mig om jag hade tagit en öppen konflikt.  

 

7.3.4 Dilemman kring vägen till självständighet 
 
Ex-rollen initierades hos informanterna redan under barndomen, genom att en 
känsla av utanförskap som blev till i kulturkrockar med icke-troende. Det 
reglerades utifrån en auktoritär Gudsbild, som på samma gång åstadkom hinder  
för en tillgodosedd interaktion i familj och församling. I och med det skapades ett 
emotionellt utanförskap. Vissa av informanterna har valt att själva gå ur sitt 
medlemskap i det trossamfund de tillhört.  
 
En av informanterna blev utesluten ur sin fd. församling. På frågan; om du inte 
hade blivit utesluten hade du själv då haft mod att begära utträde, blev svaret:  
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 ”Ja det hade jag gjort, men det stora kruxet var ju hur föräldrarna skulle reagera, hur 
de skulle få det i den lilla församling de själva tillhörde. De fick veta det genom mina 
bröder, men det är något vi aldrig heller pratat om.” 

 
Processen för officiellt utträde ur församlingen har tagit olika lång tid för informanterna, 
och exitprocessen har även kunnat innebära skilsmässa. 
 
 ”Även om man inte kan jämföra så kan det kännas som om jag redan gjort en process 

med kyrkan, när jag skilde mig. Jag hade inte orkat att också ta klivet ut ur 
församlingen. Jag vet att min mamma berättade att det tog flera år innan hon kunde 
berätta att hennes dotter var skild. Att jag inte skulle byta till någon annan församling 
är ju något som blivit klart för mig de senaste tre åren. Det är skillnad att lämna för 
en annan församling och att överge trossamfundet. Jag har inte tidigare sett vad jag 
mådde så dåligt av.” 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

 
Personliga förändringsprocesser kan vara komplexa både att förstå och beskriva. 
Ett gynnsamt sätt att öka kunskapen är kvalitativ forskning, där informanters 
livsberättelser verbaliseras med hjälp av djupintervjuer. Studien har ett deduktivt 
perspektiv utifrån Ebaughs (1988) ex-teori, men även en induktiv tematisk analys. 
Där används semistrukturerade intervjuer i datainsamlingssyfte för att kunna lägga 
fram informanternas upplevelse av en ex-process, samt erfarenheten av uppväxt i 
en familj med medlemskap i en församling. Metoden kan beskrivas som ett 
strukturerat samtal med syfte. Informanterna var alla engagerade för att ge så 
tillförlitlig respons på frågorna som möjligt och varje intervju kunde genomföras  
inom den tidsram som var uppgjord inför utfrågningen. Därmed blev studiens 
frågeställningar besvarade och avsikten med intervjuerna uppfylld. Den kvalitativa 
deskriptiva metoden visade sig lämplig att använda för att få svar på de 
frågeställningar studien presenterade. Eftersträvansvärt har även varit att få jämn 
fördelning mellan könen, spridningen kom att bli tre kvinnor och två män, även 
om syftet inte var att söka sådana skillnader. De realiteter som beskrivs i resultatet 
förekommer både i manliga och kvinnliga deltagarnas berättelser. Trots ämnets 
känslighet fanns det en vilja hos informanterna att få dela med sig av sina 
erfarenheter, vilket genererade ömsesidig respekt. 

 
Informanterna fick i inledningsskedet information att författaren är anställd inom 
Svenska kyrkan. Frågan är om denna upplysning hållit tillbaka informanternas 
återspegling av sina livsberättelser eller om författarens förförståelse skapade 
öppenhet för känslan av att bli förstådd, utifrån att det fanns kunskap kring 
kyrklig kontext. Detta bedöms inte ha haft negativ inverkan på informanternas 
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sätt att uttrycka sig, då de beskrivit sina erfarenheter och insikter på ett genuint 
sätt. Det har varit viktigt att ge informanterna utrymme för sin egen berättelse.  
De har berättat sina livsberättelser som även inrymmer smärta som funnits eller 
som ännu erfars i deras liv. Frågan är om detta påverkat karaktären på intervjun, 
det skulle då finnas risk att intervjuerna kan ha blivit av mer stödjande karaktär, 
som medför att den vetenskapliga objektiviteten minskat. Användandet av 
temaguiden skapade ramar för intervjun och minskade därmed den risken. Ur 
validitetssynpunkt har det varit angeläget att läsa de transkriberade intervjuerna 
upprepade gånger för att kartlägga mönster och göra de fem livsberättelserna 
rättvisa och levande i studien. Uppsåtet har varit att möta informanternas material 
så neutralt som möjligt, parallellt med medvetenhet om den alltid existerande 
subjektiviteten beträffande ens egna förförståelse och förhoppning med 
undersökningen. 
 

8.2 Resultatdiskussion 

 
Huvudresultaten var att det existerade en tydlig åtskillnad mellan hur tron 
utövades i församlingen och inom familjelivet. Den egna individualiteten blir 
sekundär, människolivet blir oavlåtligt underordnad en allenarådande struktur. 
Möjlighet till samtal för att sammanlänka dessa två miljöer förekom inte. Det 
framkom också att församlingens och föräldrarnas uppmaningar, råd och 
förklaringar kunde förväxlas med det som ansågs vara Guds vilja och tilltal.  
Vilket ställde till svårigheter att skapa en nära relation till föräldrarna, om det inte 
inkluderade tron. Konstitutiva samtal hur personlig tro och levnadssätt bör 
utvecklas ingick inte i den vardagliga dialogen mellan föräldrar och barn. Ex-rollen 
initierade hos informanterna redan under barn- och tonåren en känsla av 
utanförskap, blev till i kulturkrockar med icke-troende, som reglerades utifrån en 
auktoritär Gudsbild. 
 

8.2.1 Avsaknad av dialog skapade ett vacuum mellan barn, 
föräldrar och församling 

 
Studien visar på faktorer både i församlingsmiljön men också i familjestrukturen 
som föranlett att informanterna valt att göra den genomgripande förändring som 
det innebär att lämna det trossamfund man växt upp inom. Avsaknaden av en 
vardaglig, innerlig dialog kring tro i och utanför församlingen låg aldrig i fokus. 
Tron blev därför för komplex att förena med en uppväxttid. 
 
Anknytningsmönstret mellan förälder och barn utövar inflytande även på tron för 
familjer som har sin tillhörighet i ett trossamfund. Broberg m.fl. (2009) menar att 
personer som upplevt bristande lyhördhet under uppväxten vanligtvis utvecklar 
en otrygg anknytning. Där förefaller trons främsta psykologiska funktion vara att 
reglera anknytningsrelaterad stress. Deras tro förändras avsevärt över tid, ofta 
parallellt med omvälvande livsomställningar. Personer som tvärt om upplevt 
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lyhörd omvårdnad, utvecklar oftare en trygg anknytning och låter sin tro som 
regel baseras på föräldrarnas gudfruktighet, där Guds utmärkande egenskaper 
betraktas vara trygg och kärleksfull. De tenderar att uppleva sin gudsrelation 
relativ stabil över tid (Broberg m.fl., 2009). 
 
Bowlby (1994) anger tre kategorier av relationer som starkast påverkar individens 
erfarenhet av emotionellt liv; relationer till föräldrar, pojk-/flickvän och relationer 
till avkomma. Individens hela emotionella liv bestäms utifrån tillståndet i dessa tre 
långsiktigt hängivna relationer, men det är den tidiga anknytningen som skapar 
grundmönstret för alla typer av relationer hos individen.  
 
Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013) pekar på att religionens funktion är att ta 
hand om och i olika former och uttryck reglera vårt behov av att förstå och 
relatera till det som är större än indivden. Att öppna upp för erfarenheter som vi 
upplever större än oss själva kräver tillit (Mårtenson Blom & Wrangsjö, 2013). 
 
Att vara medlem i ett trossamfund gör att man utvecklar vissa talarstilar och ett 
visst språkbruk, som till och med kan utöva inflytande även på vardagsspråket 
(Moberg, 1998). Denna faktor medverkar till att informanternas familjerelationer 
blev mer osäkra. Resultatet visar att informanterna under uppväxten haft svårt att 
tyda det språkbruk som används inom den kristna sfären, att skilja mellan vad 
som var föräldrarnas eller församlingens argumentation och vad man trodde var 
Guds tilltal.  I Mobergs analys (1998) framkom att i gemenskap mellan troende 
talar man inte alltid enbart med sina egna ord. I begreppet kontext ingår termen 
intertextualitet, en fortlöpande ofta omedveten dialog som bär ekon av andras 
röster från tidigare texter, samtal etc. vilka integreras in i pågående interaktion. 
Man kan även välja att växla mellan olika stilarter. De som länge ingått i ett 
institutionellt socialt sammanhang som en församling, kan ofta ta sättet att föra 
dialog på för given. För barn och ungdomar som inte fullt ut utvecklats vare sig 
språkligt eller andligt kan detta upplevas skrämmande. I en förlängning kan detta 
vara en bidragande orsak till att skapa åsiktsskiljaktighet i familjerelationer, samt 
dilemman i mötet med omvärlden. 
 
Det är i mötet med övriga samhället som det produceras subvärldar. Individen får 
större beredskap för nyorientering om den upplever att det redan existerande 
reaktionsmönstret känns otillräckligt. Det kan leda till alternation, dvs. att 
individen byter verklighetsuppfattning, vilket vanligtvis sker i någon form av 
krissituation (Geels m.fl., 2006).  
 
Det finns tillvägagångssätt som kan minska differensen och stärka relationen 
mellan föräldrar och barn som vill ställa sig utanför föräldrarnas tro och 
tillhörighet i ett trossamfund.  Regnerus & Stokes (2008) menar att de empiriska 
sambanden mellan tro, religiös oenighet och föräldra- och barnrelationen kan vara 
starkare än vad som från början upptäckts. Tron tillsammans med kompletterande 
åtgärder, såsom förändringar, beröringspunkter och överensstämmelse kan dra 
nytta eller skada familjeförhållanden. Forskarna menar att om föräldrar och 
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tonåringar kan komma överens om vissa gemensamma religiösa ramar, som inte 
kräver tillhörighet eller aktiv närvaro, kan detta överbrygga oenighet och på sikt 
skapa goda vuxenrelationer. 
 
Wennerberg (2010) säger att de olika anknytningsmönstren ska inte ses som 
fastställda personlighetskulturer  eller personlighetstyper, utan som ett utryck för 
kontinuerliga pågående mentala processer. 
 

8.2.2 Medlemskap i generationer skapar förväntan på 
följsamhet 

 
Studien visar att samspelet mellan informanter och föräldrar, inte haft till uppgift 
att fungera som funktionell vägledning för den förkunnelse som församlingen 
förmedlade. Relationen inrymde inte heller välvillig förståelse för kulturkrockar 
som kunde uppstå i mötet med subvärldar, därmed blev barn- och ungdomstid 
svårbegriplig. Det var endast en av informanterna som ansåg sig ha god relation 
till sina föräldrar. Informanternas fostran in i församlingen skedde genom 
föräldrarnas tro, men också via socialisering in i församlingsmiljön. Ett 
sammanhang där människor möts över generationer. Församlingsmiljön utgör en 
basvärld, där gruppen ger religiös bekräftelse för att skapa en vi-känsla.  
 
Gustavsson (2007) redogör för att trossamfundens medlemmar uppger att deras 
föräldrar varit medlemmar antingen i det egna trosamfundet eller i något av de 
övriga. När alla i familjen är med i ett trossamfund underlättar det allians med 
andra som delar samma värderingar. På så sätt bygger föräldrar upp en struktur 
kring sina barn där likartade värderingar hålls för sanna. Man skapar en 
plausibilitetsstruktur med tyst kunskap om värderingar, normer och roller.  
Den kristna tron kan på det sättet upprätthållas genom att den delas och bekräftas 
i ett gemensamt socialt sammanhang (Gustavsson, 2007). 
 
Engquist (1985) uttrycker att det är inte befrämjande för skapandet av identitet 
och gränssättning om förebilderna- föräldrarna har förnekat egna önskningar, 
egna åsikter eller problemställningar. 
 
Informanterna ger en beskrivning i sina redogörelser om att det inom en enskild 
församling kan finnas spänningar mellan konservativ och liberalt sätt att förhålla 
sig till tron. Det är motsvarande spänning som informanterna beskriver sig ha 
erfarenhet av i relation med föräldrarna. De berättar att de under uppväxten 
upplevde stor rädsla, för förkunnelse kring Jesu återkomst. Cedersjö (2001) 
beskriver att människor inte längre lika intensivt väntar på denna företeelse. 
Följden har blivit att arbete i samhället blivit betydelsefullt, världen är inte längre 
fientlig. En gedignare skapelsetro har gett insikt om att Gud även är verksam 
utanför församlingen. Geels m.fl., (1993) har intryck av att om det läggs hot som 
”om man inte sköter sig så får man inte följa med när Jesus kommer på skyarna,” 
så byggs helt naturligt en genuin religiöst ångest in i personligheten. Lindring från 
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detta är för somliga att göra revolt mot föräldrarna och den auktoritäre Gud, man 
fått möta i hemmet. Det svåra är att tron eller trosbenägenheten kvarstår då som 
ett hot, eftersom personen har både skuldkänslor för att man lämnat, samtidigt ett 
emotionellt minne av att det som föräldrarna trodde på ändå gav någon form av 
existentiellt stöd.  
 

8.2.3 Ex-roll reducera kognitiv dissonans 
 
Studien visar att ex-rollen initierade hos informanterna redan under barn- och 
tonåren, en känsla av utanförskap blev till i kulturkrockar med icke-troende, som 
reglerades utifrån en auktoritär gudsbild. Själva beslutet att lämna ett trossamfund 
gestaltas ofta av en osäkerhet inför den roll man tagit. Omställningen till ex-rollen 
tycks innebära vad en informant beskrev; tron är som ett myggbett som kliar. 
Studiens slutsats är att den kristna tron kan fortsätta vara av betydelse i en ex-roll, 
dock har den blivit mer komplicerad, då gudsbilden som informanterna fått kan 
hänga samman med relationen till föräldrarna och deras anknytning. 
 
Kennerberg (1996) förevisar detta på följande sätt; fri från ordens, församlingens 
och föräldrahemmets omfamning, men för alltid präglad av dessa ord och detta 
liv.  
 
Holmberth (1980) menar att vara den som avviker är att leva med avsaknad av 
respekt och erkännande, vilket gör att man får leva i känslan av kluvenhet. 
Avvikare är inte något man är, utan avvikare är något man symboliserar för den 
som företräder det man avviker från.  
 
Enligt Ebaugh har vändpunkten som funktion att reducera den kognitiva 
dissonansen genom att synliggöra beslutet, samt att mobilisera resurser vid ett 
utträde. Författaren benämner detta som en vakuumperiod, detta skede som 
upplevs vara fyllt av oro och osäkerhet, samt känslor som även kan ta sig fysiska 
uttryck.  
 
Giddens (1999) menar att tron vilar nästan definitionsmässigt på tillit, men om 
den tar sin tillflykt till en dominerande auktoritet är det i grunden ett uttryck för 
underkastelse. 
 
Dahlgren (2008) pekar på att ex-rollens omständigheter skapar en utanförkänsla 
både i förhållande till egengruppen och till omvärlden, där individen kommer in i 
marginalkonfliktens kluvenhet.  
 

8.3 Sammanfattning och slutsatser 

 
Det som framträder i studien är att informanterna har ett annat sätt att förhålla sig 
till den egna vändpunkten än vad som framträder i de studier som genomförts av 
Ebaugh (1988) och Dahlgren (2008). För studiens informanter blev vändpunkten 
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konkretiserad först och främst för dem själva. De valde att hålla den ursprungliga 
familjerelationen utanför sitt beslut. Syftet hade sin upprinnelse i den icke-
kommunikation om existentiella frågor som informanterna upplevde sig ha tidigt i 
familjemönstret med sin ursprungsfamilj.  
 
Informanterna i studien uttrycker ledsnad över att inte ha bemöts av mer 
tillmötesgående reaktion från sin församling, då man önskat ventilera skäl till 
varför man valt att lämna sitt trossamfund. Den åsikten överensstämmer med den 
slutsats som framkom i Ebaughs (1988) studie.  
 
Enligt den undersökning som Dahlgren (2008) implementerat är det få som 
lämnar på grund av att det funnits något mer lockande alternativ. Istället är det en 
eller flera erfarenheter som gör att man känner sig mer eller mindre tvungen att 
lämna församlingen. Dessa erfarenheter delas även av studiens informanter. 
Informanterna uttrycker att det är socialt jobbigt att göra slut med kyrkan, 
eftersom man kan sakna den sociala gemenskapen.  
 
Ytterligare slutsats som kan dras av studien är att det är när informanterna fått 
erfarenheter som inte passat in i församlingens koncept som gjort att tvivel och 
ifrågasättande har ansatt dem. Informanterna reagerade negativt på sin respektive 
församlings kultur och levnadssätt i relation till familjen. De hade olika sätt att 
hantera och bearbeta sina livsval och erfarenheter. Dessa likheter och olikheter 
har benämnts i studiens olika teman och underteman. 
 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

 
Denna studie är baserad på en kvalitativ metod med semistrukturerade  
djupintervjuer med personer som valt att lämna något trossamfund i vilken  
de haft sin uppväxt. Nästa steg i forskningen vore att utöka granskningen, så en 
omfångsrikare gruppering kan innefattas, detta för att kunna dra mer generella 
slutsatser. Det förekommer ur forskarsynpunkt även behov att undersöka; 
 

• Hur församlingar reflekterar kring personer som placerar sig i en ex-roll. 

• Hur församlingarna bättre kan kommunicera med dem som  lämnat. 

 
Det vore av vikt att i kvalitativ enkätundersökning innefatta fler perspektiv med 
fokus på barn- och ungdomsår i församlingsmiljö, samt föräldraroll som påverkas 
av en kristen övertygelse. Det skulle vara betydelsefullt att även studera; 
 

• Barns självbild i möte med andlighet 

• Det kristna språkbrukets påverkan på föräldrarollen 

• Hur tro och tvivel kan få utrymme i församlingar 

• Hur dysfunktionella familjemönster blottas inom församlingar 
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Bilaga 1  

Brev till informanter 
 
 
Ulrika Geinäs, diakon  
ulrika.geinas@svenskakyrkan.se  
tel 031-731 86 38, 0703-18 86 38 
 
JOHANNEBERGS FÖRSAMLING  
VÄXEL: 031-731 86 30 FAX: 031-731 86 39  
ADRESS: Walleriusgatan 1, 412 58 Göteborg  
HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/johanneberg 

 
Introduktionsbrev ang. intervju gällande examensuppgift 

 
Att tvivla på Gudstron och en otillfredsställdhet med det sammanhang kyrkan och dess miljö utgör, kan leda 
till att man önskar ta paus eller har förlorar sin tro i så stor omfattning att man lämnat sitt kyrkliga 
sammanhang. Personliga erfarenheter av detta delas och formuleras alltmer i böcker, musik och i sociala 
medier. Jag är intresserad av att undersöka om det finns gemensamma nämnare som kan gälla för fler än 
den enskilde. Utifrån detta skulle jag vilja intervju dig om dina upplevelser. Intervjutiden är beräknad till 
60 minuter, där du får vara anonym.  
 
Ulrika Geinäs heter jag och studerar på s:t Lukas familjeterapeututbildning, där jag just påbörjat 
en studie under rubriken ”Påverkas jag själv eller familjens relationer när någon lämnar ett trostrossamfund” 
Anledningen är att jag vill undersöka hur vi människor fungerar strukturellt i relation till varandra 
i familj och i församling. I mitt arbete som diakon har jag startat en samtalsmottagning i samband 
med min psykoterapeututbildning, där jag möter människors skiftande livssituationer, även de 
som har lämnat ett trosamfund. För att genomföra denna studie behöver jag komma i kontakt 
med personer som inte är knuten till denna verksamhet.  
 
Min intention är att göra fem intervjuer utifrån en kvalitativ metod, avsikten är att undersöka 
erfarenheter och reflektioner hos personer med den gemensamma erfarenheten av att pausera 
eller bryta med sitt kristna sammanhang i den församling som man tillhört. Vad har detta 
inneburit för egen del och för relationer och det sammanhang som man efterlämnar. En 
frågeställning har tagits fram som intervjun kommer att utgå ifrån. 
 

• Hur upplever tidigare trossamfundsmedlemmar familjerelationen, från 
uppväxt fram till idag. 

• Hur upplever tidigare trossamfundsmedlemmar sin relation till 
församlingen, under uppväxten fram till idag. 

 
Vore tacksam om du kan skicka ett mejl eller ett sms med besked, om intresse finns. Jag  
ringer då upp, så kan vi prata vidare.  
 
Allt gott/ Mvh Ulrika Geinäs  
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Bilaga 2  

Intervjuguide: 

 
 
1. Beskriv hur du upplevde som barn att växa upp i en kristen familj? 
Beskriv dina upplevelser som barn i den kristna miljön? 
Hur ser du nu som vuxen på din barndom, vilka känslor har du nu inför mötet 
med andlighet i din barndom? 
 
2. När du nu ser tillbaka på din barndom-tonårstid vad får du då för tankar och 
känslor omkring hur det var att tidigt möta andlighet? 
Hur förhölls sig du, familjen, församlingen till icke-kristna? 
Kändes det annorlunda då, än nu så här eftertåt?  
 

3. Hur såg ert dagliga liv ut, vad talade ni om i er familj?  

Hur kom de andliga frågorna in i era relationer och samtal?  

Fanns det möjlighet för nära samtal i familjen, vad innehöll dessa? 

 

4. Vad fick dig att vilja lämna församlingen, din tro? 

 Hur påverkade beslutet relationen till familjen? 

 Var står du idag? 

 

5. Är det något som inte har kommit fram intervju, som du tycker är viktigt att 

tillägga? 

 

 

 

 

 
 


