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Abstract 

Det här arbetet ägnas åt att närmare studera vad som händer med människans sociala och 

psykiska välbefinnande när de av olika anledningar väljer att lämna sin frikyrka på en liten 

ort. Vi har gjort narrativa intervjuer av tio olika respondenter som alla valt av olika 

anledningar att lämna sin frikyrkliga församling. Transkribering har sedan skett med fokus på 

att hitta gemensamma nämnare och tolka våra respondenters upplevelser. I den analys vi har 

gjort av empirin har vi dragit slutsatsen att de sociala och psykiska konsekvenserna är att det 

lilla samhället påverkar ex-medlemmarnas välbefinnande, framförallt genom starka skuld och 

skamkänslor och hotar de sociala band som funnits i så många år.  Naturligtvis finns det inte 

ett skäl till att en individ väljer att lämna men en stor bidragande orsak är lång tids ytagerande 

och frihetskänslan från församlingen och frihet till något annat. Men, vad ska folk säga? 

Nyckelord 

Frikyrka, avhopp, sociala band, skam, frihet, emotionellt arbete. 

Abstract 

This project pays particular attention to the effects on the social and psychological well-being 
of people, who for different reasons choose to leave their church in a small community. We 
have performed narrative interviews with ten respondents who all had different reasons for 
leaving their congregations. The obtained data has then been transcribed with focus on finding 
common denominators, as well as interpreting our respondents' experiences. 

In our analysis of the collected data, we conclude that the social and psychological 
consequences are that the small community will have an influence on the ex member's well-
being, above all through strong feelings of guilt and shame and threats to long-standing social 
ties. There is, of course, more than one single reason why a person decides to leave, but a 
major contributing reason is long term surface acting and a sense of freedom from the 
congregation, as well as freedom to do other things. But what will people say? 

 

Keywords 

Free Church, defection, social ties, shame, freedom, emotional work 
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1. Inledning 

Vi båda författare till denna uppsats är bosatta på en ö i Göteborgs skärgård. En av oss är född 

och uppvuxen på ön medan den andra flyttade hit för ett antal år sedan. Vad som utmärker det 

lilla samhället är framförallt närheten till havet och till människor, då ön är relativt 

tättbebyggd, samt frikyrkans närvaro och stora inflytande i samhället. När vi började se oss 

om efter ett ämne att studera för vår uppsats, föll det sig naturligt att vända blicken mot vår 

närmiljö och frikyrkans roll däri. En av oss är uppvuxen inom frikyrkan men valde av olika 

anledningar att lämna den i unga år. Trots att en längre tid har gått sedan avhoppet, så väcks 

många minnen och känslor till liv när ämnet förs på tal. Tiden i frikyrkan har satt sina spår 

både på gott och ont. Den andra av oss författare, som flyttat till ön, har inte växt upp i en 

frikyrklig miljö, men har andra erfarenheter efter att ha arbetat i frikyrklig regi. Vi har på så 

vis helt olika förförståelse och erfarenheter av frikyrkan. 

 Då vi diskuterade alternativa ämnesval föddes en önskan om att tala med fler människor som 

växt upp i det lilla samhället och varit medlemmar i frikyrkan men som av olika skäl valt att 

lämna den. Hur ser de på sin tid i frikyrkan och hur har avhoppet påverkat deras sociala och 

psykiska välbefinnande? Detta var frågor vi var angelägna om att få svar på. Frikyrkan har i 

generationer varit ett starkt fundament för befolkningen att luta sig emot. Församlingen har 

utmärkt sig genom ett socialt engagemang, starka värderingar i moral och etik, ett gediget 

barn och ungdomsarbete och inte minst genom att möjliggöra en stark trygghet och känsla av 

samhörighet för många människor. Trots det väljer många medlemmar att lämna detta 

sammanhang.  

Vi har genom kvalitativa intervjuer tagit del av tio mäns och kvinnors livsberättelser. 

Samtliga har på ett generöst och levande sätt berättat sin historia för oss. De har beskrivit hur 

det var att växa upp i ett litet samhälle och att tillhöra en frikyrka. Upplevelser av skuld och 

skam har varit ett framträdande tema i berättelserna men även känslan av frihet då 

intervjupersonerna slutligen tog steget ur församlingen.  

Vi valde att kalla vår uppsats ”Vad ska folk säga?” Det var en återkommande replik i 

intervjuerna och implicerar ett annat viktigt tema i dessa berättelser, nämligen vilken stor 

betydelse reaktionerna från familj, släkt, grannar och vänner har för upplevelsen av att lämna 

sin församling och kyrka. Samt att själv avhoppet från församlingen inte utgör en avgränsad 

och plötslig händelse utan är invävd i en process som inbegriper upplevelser och tankar innan 

avhoppet och föreställningar om livet efter det. Som indikeras ovan har vi i arbetet med att 
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skapa ett syfte och en problemformulering låtit oss inspireras av de upplevelser och 

erfarenheter som kommit till uttryck i intervjuerna. I denna mening har vi arbetat induktivt, 

men vi har också arbetet deduktivt genom att låta socialpsykologisk teori och 

socialpsykologiska begrepp styra utformningen av studien.  

1.1 Syfte och Problemformulering 

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen av vilken betydelse ett avhopp från en 

frikyrklig församling på en liten ort har för individen och dennes välbefinnande, samt de 

motiv som individen anger för att träda ut denna församling och gemenskap. 

I mer avgränsad form syftar arbetet till att belysa: 

 Avhoppet som en process vari intervjupersonen går från att vara en medlem till att bli 

en ex-medlem, det motiv och vändpunkter som anges samt vilken betydelse individens 

frihet i förhållande till församlingen har för denna process. 

 De psykiska konsekvenser som kommer ur det emotionella arbete som utförs i 

församlingskontexten, upplevelsen av att känna en sak men genom emotionellt 

ytagerande uttrycka någonting annat i linje med situationens känsloregler och vilken 

betydelse denna diskrepans har för avhoppet och individens välbefinnande.  

 De sociala konsekvenser avhoppet för med sig och hur de sociala banden till familjen 

och det lilla samhället förändrats samt vilken betydelse emotionerna skuld och skam 

spelar i den sociala process som omgärdar avhoppet.  

 

Vår uppsats inleds med att i kapitel två presentera bakgrund där vi närmare beskriver 

frikyrkans roll i vårt lilla samhälle samt att vi utifrån tidigare forskning knyter an till 

vetenskapliga artiklar som berör vårt ämne. I kapitel tre som är vårt metodkapitel förklarar vi 

hur vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och här tar vi också upp vår förförståelse, vårt 

urval samt vårt tillvägagångssätt och genomförande. Vidare i kapitel fyra tar vi upp olika 

teoretiska utgångspunkter som kan kopplas till det sociala och psykiska välbefinnandet. I 

kapitel fem presenterar vi resultatet av vårt insamlade material som berör ett avhopp från 

frikyrkan. Vår socialpsykologiska analys och tolkning finner ni i kapitel sex där vi tar hjälp av 

de teorier vi presenterat i kapitel fyra. Vi avslutar med slutsats och sammanfattning i kapitel 

sju samt våra egna reflektioner i kapitel åtta.  
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Välkomna in i den frikyrkliga världen sett ur ett socialpsykologiskt perspektiv.   

2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att beskriva det samhälle vi valt ut för vår studie samt en historisk 

beskrivning av Pingstkyrkan och dess betydelse i vårt lilla samhälle. Delar av tidigare 

forskning som är gjord inom ämnet frikyrklighet presenteras kort samt artiklar som knyter an 

till de teorier vi valt att använda oss av.  

2.1 Frikyrkans roll i det lilla samhället 

Samhället, som vi har valt ut för vår studie är en ö där vi båda, författare till arbetet, lever och 

bor idag. Ön som är den största av tio öar i en kommun är belägen i Göteborgs skärgård och 

den saknar fast landsförbindelse. Hit tar man sig med färja eller båt. Havet har, av naturliga 

orsaker, en betydande roll i människornas liv på ön. Farleder och hamnar sjuder av liv och en 

stor del av inkomsterna i kommunen kommer ifrån fiske med tillhörande näringar, så som 

vadbinderi, fiskberedning, fiskaffärer och båtvarv. Historiskt sett har ön en dyster bakgrund, 

då arbetet på havet med alltför små och öppna båtar orsakade många olyckor 

(Hembygdsprojekt 1991 s:10). Inte minst under kriget blev befolkningen hårt drabbade då 

många båtar förliste på grund av minsprängning. Livet för de hemmavarande var ständigt fyllt 

av oro och ovisshet. Särskilt under svåra stormar då man undrade hur det hade gått för ”våra” 

som inte kunde meddela sig till land på samma sätt som man kan idag. Begreppet ”våra” 

innefattar den manliga delen av familjen och släkten som oftast tillhörde samma båtlag. I 

denna miljö har frikyrkan haft en stor och viktig roll i människors liv. Sammanhållningen 

bland kvinnorna var stark och man satte sin tilltro till varandra och till Gud då ovissheten och 

ängslan för männen på havet var stor (Hembygdsprojekt 1991 s:56). 

Redan 1920 grundades den första pingstförsamlingen på ön och det är där vi har sökt våra 

respondenter. Pingstförsamlingen på ön, även kallad Betel, har som vision att ära Gud genom 

ord och sång men också via praktiskt handling. Det innebär bland annat att vara ett gott 

föredöme på det sätt som Jesus visat dem genom bibeln.  I Sverige grundades Pingströrelsen 

under tidigt 1900- tal av en man vid namn Lewi Pethrus och rörelsen har sitt ursprung i den så 

kallade Pingstväckelsen som uppstod i USA i början av 1900-talet. I Apostlagärningarna i 

Nya Testamentet kan vi läsa om hur den helige ande utgöts över folket på pingstdagen och 

därifrån kommer namnet pingst. Den helige ande kan tydligare beskrivas som Guds ande. Det 

som var signifikant för de första pingstförsamlingarna var tungotalet (Cedersjö 2001 s:58) 
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som är ett tecken på att man är fylld av Guds ande och som visar sig genom att man talar ett 

främmande språk som sägs vara en gåva av Gud. Profetia är ytterligare en gåva som sägs 

komma från Gud. Profetian är ett budskap som en människa får direkt från Gud och förmedlar 

vidare till församlingen. Pingströrelsen blev snabbt större och så tidigt som 1920 fanns 125 

etablerade församlingar i Sverige. Idag finns 463 församlingar med sammanlagt ca 83 000 

medlemmar och i Pingstförsamlingen på ön finns för närvarande 365 medlemmar registrerade 

(www.pingst.nu). Det grundläggande i Pingstförsamlingarna världen över är att man tror att 

bibeln är Guds ord och att den är ett rättesnöre som ger vägledning för en kristen livsstil. Man 

tror också att Jesus är Guds son, som dog på korset för att människan skall få förlåtelse för 

sina synder och på så vis nå frälsning och räddning. Jesus skall komma tillbaka för att hämta 

hem de människor som tror på honom till himlen.  

Ett begrepp som förekommit frekvent under vårt arbete är syndakatalogen. Om detta har 

Björn Cedersjö skrivit i sin avhandling, Bortom syndakatalogen - En studie av svensk 

frikyrklig etik från 1930-1990-talet (Cedersjö 2001). Boken beskriver normer och värderingar 

inom frikyrkan och hur de har förändrats över tid. Syndakatalogen är hos de flesta, med 

anknytning till frikyrkan, ett välkänt begrepp. En slags osynlig regelbok för hur en god kristen 

skall agera men framförallt vad man skall avhålla sig ifrån. Saker som tobak, alkohol, dans 

och sex innan äktenskapet var historiskt sett något som ansågs som synd och kunde 

kategoriseras in i den så kallade syndakatalogen. Vår uppfattning är att samtliga av våra 

informanters liv på ett eller annat sätt har präglats av syndakatalogen.  

2.2 Tidigare forskning 

I vår studie har vi synliggjort den process som en individ går igenom då den väljer att lämna 

sitt frikyrkliga sammanhang och vilka psykiska och sociala konsekvenser det får för 

välbefinnandet i personernas liv. Den litteratur vi valt att använda knyter an till dessa olika 

teman. Vi har lagt stor vikt vid emotionerna skuld och skam då dessa varit påtagliga under 

vårt arbete. Vårt val av artiklar relaterar därför till stor del till Scheff och hans teorier om våra 

sociala band. Vi har även använt oss av artiklar som belyser språkets värde i berättelser om 

smärta utifrån de känsloregler som människan hela tiden förhåller sig till. Det finns en del 

grundläggande element som bör ingå i en människas liv för att vi skall uppnå ett relativt 

välbefinnande. När vi analyserat vårt material har vi upptäckt att det finns brist på många av 

dessa i många av respondenternas liv. Detta återkommer vi till i presentationskapitlet. Som 

tidigare forskning har vi också valt två doktorsavhandlingar som knyter an till vår empiri 
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mycket väl. Båda avhandlingarna har (lustigt nog) samma namn ”Utanför eller innanför, men 

är skrivna av olika författare med många års mellanrum.  

Skam - En avgörande faktor 

Ur International Journal of Social Phychiatry 2013, A social/emotional theory of mental 

illness (Scheff 2013) skriver Thomas Scheff om emotionen skam som en avgörande faktor då 

individer lider av psykisk sjukdom. Han menar att anledningen till att teorier om psykisk 

sjukdom gör så få framsteg är att forskningen är alltför individfokuserad. Istället borde den 

inkludera den sociala, relationella och emotionella världen. I vår moderna värld har dessa 

aspekter blivit så gott som osynliga och då framför allt känslan av skam. Vidare tillägger han 

att de flesta symptom på psykisk sjukdom är produkter av emotionen skam och relationella 

återkopplingar. Emotionellt utanförskap bildar en spiral som leder till ytterligare utanförskap 

och kaotiska känslor som döljer sig hos individen. Vi finner det intressant att Scheff talar om 

emotionen skam som en avgörande faktor då människor mår psykiskt dåligt. I vår studie är 

det påtagligt att denna emotion har varit betydelsefull både för det psykiska och sociala 

välbefinnandet. Flera av våra respondenter har relaterat till känslan av skam då de lidit av 

psykisk ohälsa under sin tid i frikyrkan. Orsaker till respondenternas psykiska ohälsa var 

varierande för varje individ och när skamkänslor infann sig i samband med avhoppet blev de 

psykiska konsekvenserna en följd av att lämna sin församling, ofta tillsammans med en 

skilsmässa eller någon annan stor sorg i livet. Flera delar som adderas till en helhet blir till 

slut en vändpunkt.   

 Samma öde 

Vikten av att ha människor runt sig som delar samma uppfattning eller samma öde finner vi i 

artikeln, share the same fate (Ketokiri 2009) som är skriven av Kaisa Ketokiri och utgiven av 

Department of sociology, Univerisity of Helsinki. Hon menar att kamratstöd har blivit en allt 

större källa till tröst för individer som befinner sig i samma sociala situation. Ketokiri utgår i 

från Scheffs teori om de sociala banden som knyts och stärker individer när de drabbas av 

liknande svårigheter. Om individen anpassar sig till andra drabbade, som delar samma öde så 

kan det binda dem samman och stärka dem i situationer då man behöver hantera svårigheter 

som förluster, sjukdomar och annat lidande. Kamratstöd är ett välkänt begrepp som 

förekommer i alla miljöer. Våra respondenter var eniga om vikten av att ha ett nätverk av 

människor som befunnit sig i liknande situation. Vänner som kunde bistå med support och 
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stöd då man stod inför ett avgörande att lämna sin församling, men framförallt vid tiden 

efteråt. Detta kommer att beskrivas i analysdelen.  

 

Homosexualitet och smärta  

I artikeln Homosexuality and narratives of pain (Moon 2005) refererar författarna till Arlie 

Hochschilds teorier om känsloregler. Där belyser man vikten av språket. Man menar att 

många sociologer fokuserar på social makt men försummar ofta den produktiva sociala kraft 

som verkar genom språket. Språk och känslor medlar mellan kulturer och hjälper individen att 

upprätthålla sin sociala ställning. Berättelser om smärta kan leda till djupa religiösa konflikter 

inom ämnet homosexualitet. Befinner man sig i en relativ maktposition som heterosexuell så 

kan man skapa känsloregler för andra som reproducerar sociala hierarkier. Berättelser har 

analyserats som involverar smärta. Homosexuella kan förväntas känna smärta just för att de är 

homosexuella. Är det smärtsamt att komma ut som homosexuell? Varför i så fall? Frågar vi 

oss, då vi sätter det i relation till frikyrkan och det lilla samhället, eftersom vår studie 

innefattar detta. Vi kan direkt relatera till texten nedan där Kennerberg (Kennerberg 1996) 

syftar till att en standard ska upprätthållas av medlemmar i en religiös kontext, de förväntas 

vara på ett visst vis. Vårt insamlade material vittnar också om detta. Hochschilds (Hochschild 

2003) begrepp ytagerande har en poäng här. Individer visar upp en sorts fasad men inom sig 

bär de på något helt annat. Detta förklaras mer i kapitel 4,5 och 6.  

Innanför eller utanför x 2 

Känslan av att vara separerad från världen utanför är högst individuell och beror mycket på 

under vilken tid man var aktiv i församlingen och hur påverkad man var av familj och andra 

församlingsmedlemmar. Genomgående har alla på något sätt känt en begränsning i att leva 

fullt ut då de var medlemmar i församlingen. Om detta har Nils Gunnar Holmberth skrivit i 

sin bok ”Innanför eller utanför - en socialpsykologisk undersökning av ifrågasättande av 

religiös tradition och grupptillhörighet”(Holmberth 1980). Holmberth beskriver processen 

där människor ifrågasätter sin tillhörighet till kyrkan och de traditioner som de varit 

uppfostrade och delaktiga i. Han delar upp denna process i tre olika faser: Förberedelsefasen, 

där individen börjar ifrågasätta sitt medlemskap, konfliktfasen, där konflikten blir konkret och 

synlig och till sist en anpassningsfas där individen finner en ny väg, anpassar sig och 

accepterar att livet skall ta en ny riktning (Holmberth 1980 s:23). 
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Holmberth använder sig av begrepp som marginalitet och marginalmänniska. Med detta vill 

han visa på svårigheter som kan uppkomma när man växer upp i en gemenskap som på många 

sätt skiljer sig ifrån det dominerande samhällets normer. Hur svårt det kan vara för individer 

som hela tiden blir påverkade av den dominerande kultur som finns runt om i samhället men 

som skiljer sig mycket ifrån den lilla delkultur individen själv är fostrad in i, som i vårt fall en 

pingstförsamling.(Holmberth 1980 s:18,25) 

 Ur historisk synvinkel finns det många anledningar till att människor har valt att lämna sin 

församlingsgemenskap och mer om detta har vi funnit i Owe Kennerbergs bok och 

avhandling, ”Innanför eller utanför-en studie av församlingstukten i nio olika 

frikyrkoförsamlingar”(Kennerberg1996) 

Ordet församlingstukt innebär att man, framförallt förr i världen, uteslöt medlemmar som på 

något sätt inte levde upp till den norm och det regelverk, både uttalat och outtalat som fanns i 

den frikyrkliga världen. I avhandlingen finns en mängd exempel på vad som kunde orsaka 

uteslutning och trots att frikyrkan har utvecklats i takt med tiden och tillsammans med 

samhällets förändringar, så levde många av dessa osynliga regler kvar när våra informanter 

var aktiva i församlingen. Omvänd församlingstukt (Kennerberg1996,s:95) syftar till att 

människor själva väljer att lämna sin församling efter osynliga påtryckningar. Till detta 

relaterar vi vårt insamlade material som flera av respondenterna uttryckt att de känt. I 

analysen och presentationen av materialet nämns också det Kennerberg kallar 

”godhetskulturen”(Kennerberg 1996 s:291). Nämligen att alla som är med i en religiös 

gemenskap förväntas vara lyckliga, goda och moraliskt anständiga. Kennerberg (Kennerberg 

1996 s:291) menar att många församlingsmedlemmar känt att de inte nått upp till denna 

standard. I avhandlingen från Kennerberg tas också upp att det inom religiösa kontexter pågår 

en styrning som praktiseras av styrningspraktiker (Kennerberg 1996 s:218). Denna styrning 

kan man hitta i många andra grupper också. Till exempel politiska partier och mc-klubbar. 

 

3. Metod 

I metodkapitlet kommer vi att förklara vårt tillvägagångssätt, genomförande och de 

vetenskapsteorier och metoder vi valt att använda oss av samt varför just dessa lämpar sig i 

vår studie. Vårt syfte med studien var att få en perception om avhopparnas subjektiva 

emotioner och därför bedömde vi att kvalitativa intervjuer var en adekvat insamlingsmetod, 
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som vi senare kom att angripa hermeneutiskt. Vi lät våra respondenter berätta narrativt. Nedan 

förklaras begreppen hermeneutik, kvalitativ metod och narrativitet. Vidare i nedanstående 

kapitel kommer vi att redogöra för vår förförståelse, vårt urval av respondenter samt 

reliabilitet och validitet i vår studie. Vi avslutar metodkapitlet med en etisk reflektion och en 

metodreflektion.  

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutik som är en vetenskapsteori syftar till att tolka, förstå och förklara, den går att 

jämföra med pusselläggning. Man startar på måfå, oorganiserat med massor av olika bitar som 

så småningom börjar hitta ett mönster och till sist har man fått ihop en hel bild av ämnet. Små 

bitar som i början inte alls passade in och som tycktes meningslösa blev till sist en viktig 

beståndsdel för helheten. Ödman kallar detta den hermeneutiska cirkeln. (Ödman 2007 

s:18,65) Den hermeneutiska cirkeln kan beskrivas som om forskarens förförståelse 

sammankopplas med de nya uppgifter som framkommer under studiens gång. I detta fall, vad 

vi tog till oss under de intervjuer som genomfördes och adderades med vår förförståelse. Detta 

leder till att ny förståelse uppkommer. Den hermeneutiska cirkeln består av en helhet och 

olika delar. (Dalen 2011 s:14-15) I vår studie fördelas dem på följande vis: Helheten består av 

kristendom, samfund och samhälle. Delarna som tillkommer är medlemmarna i församlingen, 

våra respondenter och vi som forskare. Det negativa med denna metafor kan vara att den är 

sluten, precis som namnet antyder, en cirkel, som inte kommer vidare utan återkommer till 

startpunkten. Ödman pratar också om den hermeneutiska spiralen (Ödman 2007 s:103ff) som 

hela tiden växlar och inte återvänder till före detta faser. I stället kan förståelsen öka, då går 

spiralen neråt eller då man kommer till nya insikter går spiralen uppåt. Enkelt uttryckt, man 

måste begripa totaliteten för att begripa små delar och vice versa. Ord har stor och 

underliggande betydelse inom hermeneutiken (Ödman 2007 s:35ff). Vi har praktiserat öppna 

frågandets princip (Ödman 2007 s:106,237) som kan förklaras på följande vis: Frågor har en 

tendens att söka efter redan givna svar, med öppna frågandets princip menar man att man är 

öppen för vilka svar som helst. Vi vill inte lotsa in våra respondenter mot de svar vi önskar 

utan låta dem svara som de vill. När vi ställer en fråga, som vi skall tolka, bör vi agera som 

om vi inte vet svaret på den. Det handlar om att vi forskare skall låta det vi studerar få en 

annan betydelse än vår förförståelse som vi hade i intervjuns start. I det öppna frågandets 

princip bör fokus läggas på verklighetsuppfattningen. Vi bör söka efter kännedom, insikt, 

förklaring och upplysning där vår förförståelse och tolkning kan ta en annan utvecklingslinje. 

Vi försökte alltså finna inkonsekvent information. Vi lät våra respondenter berätta narrativt 
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och lyssnade till deras historia. Studien startade med en öppen frågeställning för att sedan 

precisera de olika intentionerna. Vi tycker att detta lett till att undersökningen lotsat in oss 

mot en starkare insikt om hur det psykiska och det sociala välbefinnandet tett sig hos individer 

som valt att lämna sitt frikyrkliga sammanhang på en liten ort. 

Hermeneutiken kändes som det naturliga valet av vetenskapsteori eftersom våra intervjuer 

baseras på respondenternas livsberättelser. Det förutsätter vår tolkning och då de inte finns 

några empiriskt säkrade svar kunde vi inte utgå från en positivistisk (Bryman 2009 s:24) 

ansats som bygger på kontrollerbara svar. Den fenomenologiska (Bryman 2009 s:27) 

vetenskapsteorin kändes inte heller aktuell eftersom den har en filosofisk inriktning om hur 

individer skapar mening i sitt liv. Den förutsätter att man sätter parantes om sin förförståelse. 

Det var viktigt för oss att utgå ifrån den förförståelse som en av oss hade. Vi vill trots allt 

påstå att det finns vissa svårigheter med hermeneutiken. Det svåra ligger i att finna de små 

nyanser av likheter som vi sökt efter i vårt insamlade material, som består av kvalitativa 

intervjuer som vi transkriberat. När man som vi, har en förförståelse och ser på fenomenet 

med färgade glasögon är det svårt att låta bli att ställa ledande frågor samt att låta omedvetna 

fördomar komma fram. Vi har dock försökt att arbeta kreativt och motiverat för att upptäcka 

nya ingångar. Detta har inte varit något större problem då vi valt ett ämne som intresserat oss 

och vi har medvetet och aktivt försökt lägga vår förförståelse åt sidan för att vara öppen för 

nya spår i det transkriberade materialet. Att förena hermeneutiken med vårt insamlade 

material har gett oss nya insikter. När man som i vårt fall är två som undersöker och skriver 

ihop, tolkar man sina svar och erfarenheter olika (Dalen 2011 s:116). Detta har vi bara sett 

som ett plus i sammanhanget, då det gett oss ett vidare perspektiv på fenomenet. Vi har fått en 

förståelse för att allt faktiskt inte alltid är som man tror, beroende på vilka glasögon man ser 

igenom. Det den ena av oss tolkar och förstår kanske den andra ser på ett helt annat vis. 

Genom att lyssna till varandra och förklara kan man komma till insikt och nya spännande 

vägar kan skapas.  

3.2 Förförståelse 

Vår förförståelse utifrån perspektivet att leva i ett litet samhälle är stor då vi båda är bosatta på 

den lilla ö vi valt för vår studie. Dock är det bara en av oss som har växt upp och varit 

medlem i en frikyrka och som har liknande erfarenheter med de respondenter vi intervjuat. 

Den andra har ingen anknytning till kyrkan bortsett från en anställning i frikyrklig regi under 

ett antal år. När vi diskuterat frikyrkan så har vi helt olika förståelse för vad ett medlemskap 
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kan innebära. Det var en utmaning att inte styra informanterna i riktning mot den egna 

uppfattningen eftersom tiden i frikyrkan präglat en av oss ganska djupt. Inlevelsen kunde 

därför bli stor då vi genomförde våra intervjuer. Vi har hela tiden varit medvetna om 

problematiken och hjälpt varandra i situationer där det kunnat bli ett hinder. Samtidigt har 

känsligheten för respondenternas livsberättelse hjälpt oss till en större medvetenhet då det 

gäller att koppla ihop materialet med teori (Dalen 2011 s:13). Dynamiken i våra olika synsätt 

har varit berikande och tolkningarna har varit mycket varierande beroende på vår vitt skilda 

förförståelse. 

3.3 Kvalitativ metod. 

Forskare som använder sig av kvalitativ metod när de genomför sina intervjuer är intresserade 

av respondentens upplevelser och hur de ser på sin verklighet. Uppdraget ligger i att 

tydliggöra, tolka och skildra, ett deskriptivt arbetssätt (Dalen 2011 s:14). Begreppet 

“livsvärld” (Dalen 2011 s:11) är relevant när man förklarar kvalitativ metod eftersom den 

syftar på upplevelsens utbredning och inte bara på hur människor relaterar till de förhållanden 

de befinner sig i. Våra intervjuers syfte var att få en insikt om hur våra respondenters 

välbefinnande kom att te sig i samband med avhoppet. För att få en perception om detta 

bedömde vi att kvalitativ metod lämpade sig bäst, eftersom kvantitativ metod där man i stället 

studerar statistiskt och matematiskt, använder kvantifierbara och kontrollerade värden var inte 

aktuellt för vårt fenomen.  När man intervjuar enligt kvalitativ metod förutsätter man att 

verkligheten kan tolkas på divergerande vis och att det inte finns ett givet facit eller en 

objektiv sanning. Kvalitativa intervjuer inbegriper oftast inte så många respondenter men 

studien går desto djupare. Vi genomförde tio intervjuer med tio olika respondenter, alla hade 

olika anledningar av att lämna sin frikyrkliga kontext. Vår studie är induktiv, (Dalen 2011 

s:49-50) med det menas att vi försöker komma fram till en tolkning och ett möjligt svar 

genom våra intervjuer de data vi samlar in. Inte deduktivt då man istället deducerar hypoteser 

som man senare kan prova och kontrollera.  I kvalitativ metod nyttjas till stor del 

semistrukturerade (Dalen 2011 s:31) intervjuer som innebär att man har utgångspunkt i olika 

teman i stället för exakta, grundliga och uttömmande frågor. 

3.4 Den narrativa intervjun  

Vi har valt att intervjua enligt narrativ metod, det vill säga att vi har låtit våra respondenter 

berätta om händelseförloppet. Vad som orsakade den kedja av olika incidenter som ledde 

fram till ett avhopp från deras frikyrkliga kontext. 
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En individ berättar vissa utvalda delar om sitt liv. När vi som forskare använder oss av 

narrativ metod och därmed lyssnar till livsberättelser, finner vi det intressant att studera och 

analysera, skiftande aspekter, teman och perspektiv om hur individer bildar sin identitet och 

ger sitt liv betydelse (Johansson 2009 s:13). En socialpsykolog kan komma till stor insikt om 

en människas levnadsöde genom att ta del av en livsberättelse. Tidigare erfarenheter och 

händelser i en människas liv kommer alltid i kapp och påverkar vad som sker i framtiden. För 

att förstå en livsberättelse är det därför viktigt att skeenden i berättelsen följer en kronologisk 

ordning för att skapa en koherens, alltså att berättelsens olika faser har ett samband med 

varandra. Berättelsen består av olika händelser i en speciell kontext som någon upplevt. Ur 

socialpsykologiskt perspektiv finns det ett intresse av att använda och lägga fram narrativa 

teorier och metoder som essentiella ansatser och redskap i forskningsarbeten (Johansson 2009 

s:57). Att sätta ord på sina erfarenheter hjälper både respondenter och forskare att förstå 

beteende i olika situationer. Istället för att rekonstruera en individs liv har man börjat 

undersöka hur en människa egentligen konstruerar berättelsen om sitt liv. Stämmer de här två 

ihop? Inte alltid, det handlar om hur man tolkar och upplever. Om man intervjuar flera olika 

medlemmar av en grupp som alla varit med om samma händelse kan man få olika svar 

eftersom de olika individerna upplevt händelsen på olika sätt. Divergerande aspekter lyfts 

fram. Detta är vi intresserade av och har därför valt respondenter som lämnat sin församling 

av olika anledningar. De har alla upplevt en vändpunkt. Ett avgörande som inneburit en 

utveckling mot en ny fas i livet. En vändpunkt är en slags kris eller en väsentlig incident som 

förändrar något hos individen och får den att komma på nya tankar.  

3.5 Tillvägagångssätt och genomförande 

Vi har utfört en kvalitativ studie som undersöker motiv till varför ett avslut sker från 

medlemmens frikyrkliga sammanhang på en liten ort och vilka konsekvenser det medför för 

individens fortsatta emotionella liv och sociala kontext. Vi ville undersöka hur individen 

upplever sina erfarenheter i det lilla samhället före och efter ett avhopp från sin frikyrkliga 

församling och sedan återkoppla det till emotioner som skam/skuld, frihet till och frihet från 

samt emotionellt arbete. Vi vill även dra paralleller till Ebaugh och hennes beskrivning av 

processer vid ett avhopp.  Genom att intervjua tio olika informanter som av olika anledningar 

valt att avsluta sitt medlemskap i sin frikyrkliga församling, samlade vi in ett material som vi 

efter transkribering kom att tolka hermeneutiskt och sedan koppla samman till valda teorier. 

Vi strävade inte efter ett svar som kunde lösa en specifik fråga. Vi var mer intresserade av vad 
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ett avhopp gör med en individs emotioner och hur de kan och om de kan gå vidare i sin 

sociala kontext i det lilla samhället.  

 Vikten av en ansenlig problemformulering och en intervjuguide (Dalen 2011 s:31,84) som 

knyter an till denna är av största vikt. Därför har vi lagt mycket tid på att utarbeta dessa. Vi 

utgick från våra fyra teman nämligen vändpunkter och motiv, sociala konsekvenser och 

psykiska konsekvenser samt välbefinnande. Vi inrättade frågor som vi förmodade skulle ge 

svar på det vi eftersökte. För att komma fram till de olika delar som ledde fram till avhopp 

och dess konsekvenser och välbefinnande var vi tvungna att få helheten. Här används den 

hermeneutiska cirkeln. Vi ville höra respondenternas livsberättelser med dess olika delar som 

blev till en hel narrativ berättelse som vi sedan kunde lägga ihop och tolka. Där hittade vi alla 

de delar vi var intresserade av.  

 Intervjuerna genomförde vi tillsammans. En av oss ledde intervjuerna och den andra noterade 

och uppmärksammade på kroppsspråk, pauser och rytmer. Inspelningar med hjälp av telefon 

skedde om respondenterna samtyckte till detta (Dalen 2011 s:36). Vi intervjuade våra 

respondenter i deras hemmiljö eller en plats som respondenten själv fick välja, där de kände 

sig trygga och säkra. Vi var pålästa och vi ”kunde” vår intervjuguide, som började med mjuka 

frågor, för att få en bakgrund till det vi syftade till att undersöka. Vi använde oss av olika 

frågetekniker som kontrastfrågor där vi ville komma åt skillnader i svaren. Metaforer, hur 

respondenterna kunde använda en bild för att beskriva sin kontext (Dalen 2011 s:30). Vi ville 

uppmana våra respondenter att själva utveckla sina svar genom att låta dem berätta sin 

historia och ställde följdfrågor av typen: ”Hur menar du då?” ”Kan du ge ett exempel?” ”Vad 

kunde gjorts annorlunda?” ”Hur skulle du gjort i den situationen?”  

När intervjuerna var genomförda och vi hade vårt insamlade material, startade vi vår 

transkribering (Dalen 2011 s:35,65). Genom kodning (Dalen 2011 s:50) tog vi ut nyckelord i 

texten och gjorde en sammanfattning. Om respondenten berättat mycket om sådant som är 

irrelevant för vår studie kunde vi plocka bort det. Vi försökte hitta teman och såg vad det 

finns för likheter och skillnader i de olika intervjuerna. Fanns det något som band de alla 

tillsammans, något som sammanfattade det vi ämnade studera?  Vi såg på texterna i helhet 

och på nyckelorden. Vi jämförde svaren och tittade på affinitet och divergens. Till sist 

jämförde vi problemformuleringen med svaren och tog hermeneutiken till hjälp. I kvalitativa, 

socialpsykologiska studier är syftet att upptäcka och beskriva variationer i individers skiftande 
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upplevelser. Vi sökte efter mönster och samband eller olikheter och motsatser i de olika 

berättelserna av samma händelse.  

3.6 Urval 

I vårt val av informanter har vi medvetet valt en ålderspridning från 40 till 60 år. Det blev 

slutligen sju kvinnor och tre män. Anledningen till att vi inte valt att intervjua yngre personer 

var att vi ville möta människor som har livserfarenhet och perspektiv till sin tid i frikyrkan. 

Att flertalet av dem slutligen blev kvinnor var inget vi hade planerat. Kanske hade resultatet 

sett annorlunda ut om vi hade haft en omvänd fördelning av kvinnor och män, det vet vi inte. 

Det krav vi haft var dock att alla skulle ha varit aktiva medlemmar i frikyrkan på ön, men att 

de även sagt upp sitt medlemskap. Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval är de två 

typer av urvalstekniker som företrädesvis finns enligt Denscombe (Denscombe 2000 s:18ff). 

Sannolikhetsurvalet grundas på att de som ingår i urvalet har utsetts för att vi som utför 

studien bedömer att detta består av ett representativt tvärsnitt i hela det urvalsunderlag som 

finns att utgå ifrån. Ickesannoliksurvalet bygger inte på ett icke vetande om urvalsunderlaget. 

Vi utgick ifrån ett sannolikhetsurval eftersom vi valt att avgränsa urvalet för att få det så 

enhetlig så möjligt och därigenom kunna abstrahera, bortse från oväsentligheter utifrån våra 

resultat av forskningen.  Vi gjorde ett stickprov ur den subgrupp av populationen som 

frikyrkan är (Bryman 2009 s:101). Därigenom ville vi se om det förelåg en divergens när vi 

transkriberade vårt insamlade material. Det krävdes ingen nyckelinformant för att leda oss och 

inga större svårigheter uppkom att finna respondenter då samhället är litet och vi kände till ett 

flertal lämpliga personer för vår studie. I vårt urval är nio av tio infödda i församlingen. En 

informant valde att gå med i kyrkan av egen fri vilja i yngre tonåren.
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3.7 Analysmetod 

Denscombe beskriver fem steg (Denscombe 2000 s:375ff) för en analys av en kvalitativ data 

som vi använt oss av.  

Förberedelse av data- Här har vi säkerhetskopierat vårt insamlade material. Renskrivit för att 

underlätta inför kodning och transkribering. 

Förtrogenhet med data- Vi bekantade oss med vårt insamlade material. Sökte efter koder och 

läste mellan raderna. Utifrån vår frågeställning ”Vilka är de sociala och psykiska 

konsekvenserna av ett avhopp från en frikyrklig gemenskap på en liten ort? ” skapade vi olika 

teman: motiv och avhopp, sociala konsekvenser, psykiska konsekvenser och välbefinnande, 

för att lättare kunna transkribera och koda vårt insamlade material.  

Tolkning av data- Utifrån våra teman kodade och kategoriserade vi sedan vårt insamlade 

material. Vi gjorde kopplingar, försökte hitta samband och identifiera våra teman. Vi 

beslutade om vilka nyckelord vi skulle använda oss av och sökte sedan i det transkriberande 

materialet efter nyckelord som återkom i de olika intervjuerna. Detta styrde sedan vår 

problemformulering. Vi letade också efter samma typ av händelser, handlingar, åsikter, ordval 

och underförstådda betydelser och åsikter. Denscombe anser att man måste prioritera vissa 

delar framför andra. 

 Verifiering av data- I vår transkribering fann vi en röd tråd om besvikelse som också 

överensstämmer med vår egen förförståelse och på så vis kan vi se en viss generaliserbarhet.  

Denscombe (Denscombe 2000 s:382) menar att de inte är relevant om en studie är 

generaliserbar eller inte. Vid små kvalitativa studier blir frågeställningen enligt honom ” I 

vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?”  

Presentation av data- Mynnade ut i vårt presentationskapitel som ni återfinner i kapitel fem. 

 3.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet, med andra ord hur noggrant du kan mäta det du 

undersöker. Den kunskap som utvinns ur det insamlade materialet ska kunna tas till vara på 

ett trovärdigt sätt. Det finns svårigheter inom den kvalitativa forskningen med reliabiliteten 

eftersom den är bunden till respondenternas erfarenheter av verkligheten, vilket är ett 

förhållande som är komplicerat att mäta. 
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Brymans (Bryman 2009 s:44-45,52) diskussion om intern och extern validitet har skillnaden 

att den interna oftast innehåller kausalitet, alltså orsak/verkan. Om en variabel är påverkad av 

den specifika situationen, och om den är trovärdig eller inte. I den externa validiteten går 

resultatet att generalisera till andra sammanhang. Respondenterna kan till exempel svara på ett 

annat vis i en annan undersökning och då ändras resultatet. Om man satsar på ett 

representativt urval ökar den externa validiteten.  

Validitet betyder att det man testade praktiskt var det man ämnade undersöka. Validitet är ofta 

ett problem i kvalitativa intervjuer (Dalen 2011 s:114ff). Hur ska vi forskare kunna avgöra 

vad som är sant eller inte i en individs livsberättelse? Vad kan vi använda i vårt insamlade 

material? Tolkningen måste ses till helhetsbilden och hänsyn måste tas till den speciella 

kontext som råder just vid intervjutillfället (Dalen 2011 s:120). Delvis måste vi forskare se om 

empirin är adekvat i förhållande till vår problemformulering. Vår förståelse och våra slutsatser 

måste ställas mot de grundade teoretiska förklaringarna. I Dalens bok om intervju som metod 

nämns fyra modeller (Dalen 2011 s:112) att ta fasta på, nämligen trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftbarhet.  

Eftersom vi angriper vårt material hermeneutiskt är vår roll som forskare av stor betydelse när 

vi tolkar vår transkriberade data. Vi försöker förtydliga det fenomen vi undersöker för våra 

respondenter men också för våra läsare så att båda har potential att själv bedöma vad som 

inverkat på utfallet (Dalen 2011 s:121). Mellan oss två forskare fördes också livliga 

diskussioner när vi genomförde vår kodning och analys för att vända och vrida på vartenda 

svar och se det ur olika synvinklar, allt för att se det färdiga resultatet objektivt. Jämförelser 

med tidigare forskning och anknytning till empirin genom vetenskapliga teorier bidrar också 

till ökad validitet. Eftersom vår förförståelse är relativt stor eftersträvar vi en medvetenhet om 

svårigheterna av vårt forskande gällande validiteten. Vi ser upp med det holistiska misstaget 

(ibid) som kan ge tecken på att vi tolkar utifrån vår egen förförståelse som kan vara inkorrekt. 

Elitbias (Dalen 2011 s:122) är en annan fälla vi uppmärksammat eftersom en del av våra 

informanter haft en starkare upplevelse och därmed också en berättelse som rörde oss. 

Därmed inte sagt att de andras berättelser inte är lika mycket värda i vår studie. Här är det 

positivt att vi är två forskare så att vi kan se hela studien objektivt och inte hamnar i ”going 

native” som har innebörden av att vi forskare känner fältet och fenomenet lite för väl och 

missar utmärkande drag och specifika attribut. Eftersom vi båda har relativt stor förförståelse 

om vårt ämne hade vi detta i åtanke hela tiden. 
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3.9 Etisk reflektion 

Etikens syfte är att forma, stärka och hålla vid liv en insikt och diskussion om hur man bör 

agera. Vissa delar där etik innefattas måste avpassas formellt, men handlar inte bara om regler 

och lagar. I forskningen har etiska aspekter essentiell vikt eftersom den har stor inverkan på 

samhället (Vetenskapsrådet/etiska riktlinjer). Etik i forskningssammanhang vilar hela tiden på 

en balansgång mellan olika delar som alla är legala. För att kunna tillskansa sig ny kunskap 

som är viktig för hela samhällets utveckling är det ibland nödvändigt att ta risker, inte minst 

inom medicinsk forskning där man till exempel måste prova olika läkemedel på individer, 

vilket inte alltid är helt riskfritt. Om aldrig några risker togs skulle potentialen till 

utvecklingen minska drastiskt. Vilket i det medicinska forskningssammanhanget skulle 

drabba patienterna i slutändan. Naturligtvis varierar risker och skador mycket inom olika 

forskningsområde och olika risk/vinstbedömningar och riktlinjerna ser lite olika ut (Ibid). 

Kraven har dock en betryggande anknytning i samhällets allmänna etiska normer och synsätt. 

I Vetenskapsrådets skrift om etiska riktlinjer finns fyra huvudkrav om forskningsetiska 

principer som vi försökt följa i vårt arbete (Ibid). Nedan relaterar vi vår studie till dessa krav 

och riktlinjer. 

Informationskravet – Syftar till att informera våra respondenter om studiens syfte som var att 

få en ökad förståelse hur deras avhopp har kommit att påverka deras välbefinnande. 

Samtyckeskravet – Vi har inte påverkat eller utövat påtryckningar på våra respondenter och vi 

har förhört oss om vår uppgiftslämnares samtycke på vad som kan beskrivas och inte.  

Konfidentialitetskravet – Syftar till att studien utförs på det vis att ingen av våra respondenters 

identitet kan avslöjas. Detta har varit viktigt i vårt arbete då vi lever i ett litet samhälle där 

risken för igenkänning kan vara stor.  

Nyttjandekravet- Syftar till att inte låna ut eller sälja delar av materialet till andra forskare 

eller för andra syften. Vårt empiriska material finns i vårt förvar och vi ämnar inte dela det 

vidare. 

I alla studier är etiska aspekter av största vikt. I kvalitativa studier är de extra viktiga eftersom 

urvalet är litet och informanterna delar en berättelse ur sitt liv, och därmed faktiskt skänker en 

liten del av sin högst personliga värld till oss (Dalen 2011 s:20). Vi känner att vi vill värna om 

absolut anonymitet, då vårt ämne är av känslig karaktär. På inget vis ska informanterna kunna 

identifieras så de äventyrar att skadas på grund av studien. Vi var öppna och ärliga och 
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berättade för våra informanter om syftet med vår studie, hur vi skulle gå till väga med vårt 

arbete och vilka metoder som ämnade användas. Allt deltagande var naturligtvis på frivillig 

basis och informanterna valde själva vad de ville delge och inte. De blev underrättade om att 

de när som helst kunde avbryta intervjun och välja att inte fortsätta eller hoppa över frågor 

som de av någon anledning inte ville svara på.  

3.10 Metodreflektion 

I detta stycke vill vi visa på styrkor och svagheter som vi anser att vårt metodval haft. Vi är 

medvetna om att våra val av metoder har varit mycket viktiga för hela vårt arbete. I vår studie 

har narrativiteten haft en central plats. Vårt syfte var att studera våra informanters 

livsupplevelser och hur de har påverkat deras sociala och psykiska välbefinnande, när de valt 

att lämna sin frikyrkliga kontext. En livsberättelse kan anses som en social konstruktion 

beroende på vilket sammanhang den uttrycks i. Vi upplevde att de olika informanterna 

förstärkte sin historia genom att sända ut olika sociala och emotionella signaler. Vi försökte 

att inte påverkas av detta, men fann det mycket svårt. Detta kan naturligtvis skapa 

trovärdighetsproblem i narrativa studier. Vi har dock försökt att tolka samt kritiskt reflektera 

över vilken social, emotionell och kulturell kontext informanten befunnit sig i. När man 

använder sig av narrativitet (Bryman 2009 s:304,387) kan en risk förekomma att vi författare 

använder tid och kraft att ta till oss narrativitetens utmärkande egenskaper. En elementär 

ståndpunkt är att i samband med narrativiteten beskriva berättelsen precis som den är och 

varken lägga till eller dra i från. Narrativitets uppgift i vår uppsats är följaktligen att studera 

informanternas upplevelser och erfarenheter. Detta har vi lyckats med och därmed anser vi 

vårt val av metod välgrundad. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I teorikapitlet presenterar vi teoretiska utgångspunkter som belyser och förklarar de psykiska 

och sociala konsekvenser ett avhopp från en frikyrklig församling kan föra med sig. Samt hur 

avhoppet kan ses som en process vari intervjupersonen når en vändpunkt då en de går ifrån att 

vara medlem till att bli en ex-medlem i en församling. Vi tagit hjälp av teorin om 

hänsynsemotionssystemet som innehåller nyckelbegreppen skam och skuld samt sociala band. 

Dessa begrepp förekommer frekvent i vårt insamlade material och förklarar hur våra 

respondenters sociala välbefinnande har påverkats.  
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Ebaughs teori om att bli en ex-medlem tydliggör faserna i processen att lämna och motiven 

och vändpunkterna belyses med hjälp av denna processmodell. I Hochschilds teori finns 

begreppen ytagerande och djupagerande samt känsloregler som ger tydliga avtryck hos våra 

respondenter i samband med avhoppet och kan appliceras både i det psykiska och det sociala 

välbefinnandet efteråt. Hur ett långvarigt ytagerande leder fram till en önskan om att lämna 

sin församling och gå en annan väg. Fromm bidrar med begreppen Frihet till och Frihet från 

som passar väl in med känslan som kommer med ett avhopp. Församlingen som en gång gav 

frihet till kan med tiden då värderingar och förändrade livssituationer ge känslan frihet från 

och slutligen kommer avgörandet om att lämna och gå en annan väg. 

 4.1 Att bli ett ex 

Helen Rose Fuchs Ebaugh är en före detta nunna som har valt att lämna klosterlivet. Hon är 

författare till boken, ”Becoming an Ex-The process of role exit” (Ebaugh 1988) och där 

beskriver hon de olika faser en individ går igenom när man väljer att lämna sitt sammanhang 

och hur den processen kan se ut. 

 Ebaugh använder sig av begreppet Ex i sin bok och för att förtydliga begreppet använder vi 

oss av ordet ex-medlem. Erfarenheten och upplevelsen av att vara en ex-medlem är känd för 

de flesta människor i dagens samhälle. Det kan handla om att bli arbetslös, genomgå en 

skilsmässa eller att lämna sin församling. Vi tenderar att byta roller och miljöer i allt större 

utsträckning idag men vi vet inte så mycket om vilka processer som föregår ett beslut att 

lämna och vilka vändpunkter som kan orsaka ett avhopp (Ebaugh 1988 s:1).  

Alla ex-medlemmar har genomgått en process av frigörelse och anonymisering i form av att 

dra sig undan de förväntningar som är sammankopplade med rollen, eller där man inte längre 

anses leva upp till det socialt ställda normerna som kännetecknar gruppen. Individen förflyttar 

sig från de socialt ställda förväntningarna för att man anser att det inte längre är relevant eller 

acceptabelt (Ebaugh 1988 s:3). Samtidigt som personen väljer att lämna sin tidigare roll börjar 

en ny fas där man behöver fånga upp en mängd nya rollbeskrivningar som finns i världen 

utanför. Därför menar Ebaugh att avhoppet kan orsaka växlingar i självidentiteten (Ebaugh 

1988 s:4). När personen börjar dra sig undan sin tidigare tillhörighet och människorna där, 

påverkas identiteten i en ny riktning, man börjar se sig själv separerad från sin gamla roll och 

implementerar sin nya roll i sitt nya jag. Att lämna sin roll i ett tidigare sammanhang är något 

helt annat än att socialiseras in i en ny grupp. Man har skapat sig en roll, upplevt saker 

tillsammans med andra som på något sätt behöver integreras in i en ny roll och därför spänner 
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processen i avhoppet över individens förflutna, nutid och framtid (Ibid) Identiteten har stegvis 

byggts upp genom att människor interagerar och skapar mening tillsammans, roller är nära 

knutna till självidentitet eftersom rollen vi spelar är en del av vår självpresentation. Varje 

gång en individ ingår eller lämnar sin roll i ett sammanhang så hotas identiteten (Ebaugh 1988 

s:22). Delar ur individens tidigare roll behöver omförhandlas och integreras in i den nya 

identiteten för att uppnå en stabilitet och trygghet och det är en process som kan ta lång tid. 

Det första steget i att bli en så kallad ex-medlem är vad Ebaugh beskriver som det första 

tvivlet. Individen tvivlar på sin tillhörighet och sitt engagemang till gruppen och börjar 

omtolka och omvärdera saker som fram tills dess varit självklara för dem, samt att insatser 

och belöningar utifrån individens engagemang också börjar ifrågasättas (Ebaugh 1988 s:41). 

Om en känsla av missnöje upplevs men samtidigt en känsla att man råder över situationen och 

de val som behöver göras så blir processen med ett avhopp kortare. På samma sätt blir den 

lättare om fler individer i en grupp väljer att lämna en gemenskap istället för en ensam 

människa som kämpar med sina tvivel (Ebaugh 1988 s:86). Efter den inledande fasen där 

tvivel förekommer och för och nackdelar vägs mot varandra så börjar en period där man söker 

efter annat. Flertalet har redan övervägt alternativa roller och väldigt få lämnar en invand roll 

utan att ha reflekterat över sin framtid (Ebaugh 1988 s:88). Antydningarna om en ohållbar 

situation blir mer medvetna och tydliga både för individen själv men också för andra runt 

omkring. Blir den sociala responsen stark och negativ så kan hela processen försenas eller 

avstanna då den nya rollen i en kontext skall omprövas (Ebaugh 1988 s:98). I de fall där 

processen fortgår kan en känsla av frihet och lättnad infinna sig och individen upplever en 

tillfredsställelse i att ha ett eget val (Ebaugh 1988 s:101). Men det finns fortfarande många för 

och nackdelar som kommer att vägas in och tas i beaktande (Ebaugh 1988 s:105). När dessa 

är väl genomtänkta och individen står i begrepp att göra sitt val att lämna, så börjar man 

identifiera sig med normer, attityder och förväntningar som tillhör den nya tilltänkta rollen, 

och människor som befinner sig där, man skiftar helt enkelt referensgrupp (Ebaugh 1988 

s:107). Referensgruppen har tre viktiga funktioner vid ett avhopp och det första är att 

tillhandahålla ett ramverk där individen kan jämföra sig med andra. Referensgruppen blir den 

kontext där man kan bedöma sig själv ihop med andra. Den upprätthåller normer som passar 

dem som ingår i gruppen. Till sist kan referensgruppen fungera som hjälp vid en önskan om 

support och bekräftelse vid specifika handlingar eller beslut som skall tas (Ebaugh 1988 

s:108). Processen kommer till en fas där alla alternativ har övervägts, man har identifierat sig 

med en ny roll i ett nytt sammanhang. Man är relativt införstådd med vilka konsekvenser 

avhoppet kommer att föra med sig och då inträffar det tillfälle i individens liv som gör att 
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själva avhoppet blir ett faktum, en så kallad vändpunkt. En händelse som tydliggör att den 

gamla rollen i gemenskapen inte längre är hållbar eller har misslyckats. På grund av det 

mobiliseras kraft att lämna och göra något nytt med sitt liv (Ebaugh 1988 s: 123). Inte sällan 

sker det i interaktion med andra människor och blir droppen som får bägaren att rinna över 

efter en gradvis ökad känsla av otillfredsställelse (Ebaugh 1988 s:128). Känslorna efter ett 

avhopp varierar men vanligt är att individer upplever oro, rädsla och en känsla av att inte 

tillhöra något.  Ebaugh beskriver det som ett vakuum mellan identiteter. Man slänger oroligt 

ett öga på sitt förflutna, där man inte längre är delaktig. Man vet inte heller vad framtiden 

kommer att föra med sig (Ebaugh 1988 s:143). Som ett sista steg i processen skapar 

människan sig en ny roll som ett ex där spänningar mellan dåtid, nutid och framtid skall 

integreras med varandra i nya roller och en ny identitet (Ebaugh 1988 s:149). Denna sociala 

och psykologiska process är inte enkel och samtidigt som individen strävar efter att finna sin 

nya roll och identitet så har samhället förväntningar som härstammar från den tidigare 

kontexten. Ett viktigt steg i processen för en ex-medlem är när familj, vänner och andra i 

samhället börjar se på individen som något annat än just en ex-medlem (Ebaugh 1988 s:150).  

Betydelsefulla begrepp av Ebaugh som vi kommer att använda oss av i analysen: Ex-medlem, 

process, fas, roll och identitet. 

4.2 Hänsynsemotionssystemet och sociala band  

Scheff (Scheff 1990 s:95) menar att skam och stolthet samt hänsynsemotionssystemet finns i 

alla kulturer och i och med det anses globalt. Hänsynsemotionssystemet (Scheff 1990 s: 6,71) 

visar sig dock divergerande beroende på i vilken kultur och kontext man befinner sig. Det är 

just tack vare vår kulturella tillhörighet vi implementerar våra sociala band. Lika för alla är att 

de sociala banden tar sin början i barndomen där man skapar sin sociala tillhörighet. För de 

individer som är uppväxta i ett speciellt sammanhang, med starka sociala band blir det om 

möjligt ännu svårare att lämna sin kontext. De sociala banden som funnits där hela livet, hotas 

plötsligt om man avviker. De sociala banden sätts på prov om och om igen under livets gång 

och det kan upplevas som om hela ens existens är instabil. I vår analys kommer detta att 

tydliggöras. 

När vi söker nya sociala band, exempelvis när vi påbörjar ett nytt jobb, en ny kurs, eller andra 

nya sammanhang tar vi en risk att faktiskt inte nå en acceptans hos dem vi lanserar oss för, 

detta kan mynna ut i en kraftig emotion av skam. När vi diametralt når en acceptans i vårt nya 

sammanhang sprider sig känslan av stolthet.  
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En jämvikt mellan intimitet, nära samband och distans ger starka sociala band och det i sin tur 

ger en energi att sammanbinda samhällen och grupper (Scheff 1990 s:132-133,182ff ). Scheff 

pratar här om differentiering i tre olika faser. Optimal differentiering (Scheff 1990 s:132 ff) 

som innebär att de sociala banden i en grupp är i balans både för gruppen och för den enskilda 

människans känslomässiga behov. Underdifferentiering, där den enskilda människan 

absorberas av gruppen och känner sig sviken av den. Överdifferentiering där den enskilda 

människan i stället separeras från gruppen och befinner sig i utanförskap. Alla dessa tre 

begrepp är relevanta för vår studie.  

De två emotionerna skam och stolthet är de centrala nyckelbegreppen i Scheffs 

hänsynsemotionssystem (Scheff 1990 s:71ff). Skam är den emotion som utgör ett hot att 

förgöra de sociala banden i vårt liv, till skillnad mot stolthet som istället främjar och 

bibehåller dem. De sociala banden, anser Scheff är en plattform för den dagliga existensen 

och den större samhälleliga helheten. Det vidaste incitamentet en individ kan ha är just 

bevarandet av sina sociala band. När en individ väljer att lämna sin sociala kontext uppstår 

skam och därmed blir de sociala banden hotade.  

Hänsynsemotionssystemet skapade Scheff genom att koppla samman Goffmans sociala 

undersökningar med Lewis psykologiska undersökningar om hänsyn och skam. De båda 

teoretikernas hypoteser är essentiella för att ge en bild av hur systemet fungerar för dem som 

samspelar. Lewis anser att människor kan smitta varandra med skam och det benämns som 

feelingtraps, skamfällor (Scheff 1990 s: 103ff, 121–122). Detta begrepp kan förklaras med att 

individen skäms för att de skäms, vilket leder till en ond cirkel. Även detta ger vi en tydlig 

bild av i vår analys. Skammen fanns hos respondenterna både för att de valde att lämna och 

för att de inte riktigt vågade stå upp för vad de egentligen trodde på. Skammen finns mellan 

två olika individer och Scheff menar att känslan av pinsamhet är en svagare sort av skam. 

Scheff anser vidare att hänsynsemotionssystemet gör individerna konforma, det vill säga att 

medlemmen ger till slut efter för församlingens värderingar och förväntningar.  Individen 

belönas med hänsyn och konformitet, blir uppmärksammad och sedd och kan då känna 

emotionen stolthet. Polärt till detta är att individen inte blir uppmärksammad, inte visad 

hänsyn och upplever skamkänslor. Med positiva sanktioner och uppmuntran växer 

konformiteten, men konformiteten kan också försvinna när detta saknas. I systemet existerar 

också små, gömda och anspråkslösa sanktioner som vi utsätter andra och oss själva för. 

Negativa sanktioner kan leda till social påverkan som kan upplevas obehaglig och påtvingad. 
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Individens tolkning av sina medmänniskors sociala antaganden skapar en social kontroll och 

det gör att man reagerar med känslor av skuld och skam (Scheff 1990 s:4ff). 

 Det finns olika grader av hänsyn i hänsynsemotionssystemet. Utifrån det känner individen 

skam eller stolthet. Den undanträngda skammen anser Scheff vara början till att sociala band 

hotas. Individen kan få känslan av att inte behöva någon eller vara behövd (Scheff 1990 s:18-

19).  

Betydelsefulla begrepp från Scheff som vi kommer att använda oss av i analysen: Skam, 

skuld, hänsynsemotionssystem, differentieringar, skamfällor, konformitet. 

4.3 Känsloregler  

Människor är sociala varelser som blir till och utvecklas i samspel med andra. En stor och 

viktig del i livet upptas av en människas emotioner och hur det styr tankar och beteenden. 

Individer har en förmåga att tänka och reflektera över vilka känslor som uppkommer i sociala 

interaktioner och vad det betyder för oss. Människor har på så sätt ett inre perspektiv där vi 

behandlar, utvärderar och söker en mening med det som vi känner.   

Hochschild menar att vi styrs av en mängd olika känsloregler (Hochschild 2003 s:56) och hur 

det yttrar sig är till stor del beroende på vilken kontext vi befinner oss i eller vilken kultur vi 

är fostrade i. Kulturen påverkar oss i hur vi ser på känslor men likväl i vilken utsträckning vi 

förväntas visa vad vi känner. Församlingen var fylld av olika känsloregler och det fanns 

normer inom kyrkan om vad man skulle tycka och känna. Till exempel att visa upp ett leende 

under gudstjänsten som om man var glad när man egentligen kände något helt annat, man 

undertryckte sina egna känslor. 

Vår omgivning och den sociala kontexten påminner oss om vad Hochschild kallar rule 

reminder (Hochschild 2003 s:57) det vill säga vilka känslor som är passande att uppvisa. I 

tidigare forskning berättar Kennerberg (Kennerberg 1996 s:291) om ”godhetskulturen” inom 

frikyrkliga kontexter, där den som ingår, förväntas vara på ett speciellt vis, nämligen god, 

moralisk och lycklig. Kennerberg (Ibid) menar att många inte kan, inte vill eller inte orkar 

leva upp till detta. 

Det finns både formella och informella känsloregler (Hochschild 2003 s:56). De formella 

känsloreglerna motsvarar de känslor som bör visas medan de informella är de känslor som i 

grunden upplevs inom personen. Denna motsättning pågår ständigt inom människan och 

slitningarna kan till slut ge upphov till att man har svårt att skilja på äkta och oäkta känslor.  
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Vi utför ständigt ett emotionellt arbete både i arbetslivet men också privat. Emotionellt arbete 

(Hochschild 2003 s:7,11,167) i privatlivet bygger till stor del på våra sociala band och dess 

beskaffenhet. Vi lägger mycket energi på känsloarbete i våra nära relationer för att stärka de 

emotionella banden och detta sker både medvetet och omedvetet likt en investering som 

genererar goda och solida relationer. Vikten av att ha ett tryggt socialt nätverk där man kan 

odla och stärka sina sociala band är essentiellt. Vi söker ständigt efter vägar att nå varandra 

och få förståelse via våra känslomässiga kanaler och det beskrivs som ett socialt utbyte av 

emotioner (Hochschild 2003 s:76,84-86). Ett rakt socialt utbyte av emotioner karaktäriseras 

av de känsloregler som existerar. Det improviserade utbytet är det spontana utbyte vi har med 

dem som står oss nära och signifieras av humor och vänskap. I interaktionen mellan 

människor pågår ständigt ett spel där individen spelar en roll, ett slags skådespel. Det kan vara 

av det ytliga slaget och det kallar Hochschild för surface acting, ytagerande (Hochschild 2003 

s:37). Man stiger ut på scenen och förmedlar en känsla som förhoppningsvis landar i god jord 

hos dem man säljer in budskapet till.  

I grund och botten är känslan man förmedlar inte alls förankrad i individens inre utan är bara 

ett spel som övertygar genom kroppsspråk och tonläge. Om man däremot spelar sin roll riktigt 

bra och lyckas övertyga både motparten och sig själv så kan man beskriva det som deep-

acting, djupagerande (Hochschild 2003 s:38).  

Skillnaden är att man i ytagerande är medveten om att replikerna tillhör rollen men i ett 

djupagerande blir man näst intill synonym med den roll man spelar. Rollernas trovärdighet 

växlar beroende på hur omständigheterna ser ut och var vi emotionellt befinner oss. Som en 

konsekvens av emotionellt arbete där klyftan mellan äkta och påtvingade känslor blir för stor, 

utvecklas en emotiv dissonans (Hochshild 2003 s:186-189) där individen till slut distanserar 

sig och i värsta fall blir deprimerad. En följd av detta förlopp kan leda till hotade sociala band 

med skamkänslor som en konsekvens.   

Betydelsefulla begrepp från Hochschild som vi kommer att använda oss av i analysen: 

Känsloregler, emotionellt arbete, ytagerande och djupagerande 

4.4 Flyktmekanismer och frihet 

Allt beteende hos människan kan hänvisas till barndomen var Fromms devis. Frihet till eller 

frihet från… Vissa av människans behov är unisona, såsom hunger, törst och sexdrift (Fromm 

1987 s:16ff). Men det finns andra begär och böjelser som är divergerande hos olika individer. 
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Detta skapar olikheter mellan oss människor. Vissa känner en frihet till ingå i ett sammanhang 

medan andra vädjar om frihet från att ingå i det samma, beroende på händelser och 

erfarenheter från livet. Samhället är både kuvande och konstruktivt. Flera av våra 

respondenter känner igen sig i detta. De kände sig kuvade och hämmade av sin församling 

och de gjorde det som förväntades av dem istället för att gå sin egen väg. En rädsla för att bli 

utstött och ensam infann sig, om medlemmen inte följde församlingens oskrivna regler eller 

faktiskt valde att lämna sin kyrka. Det människan fruktar mest, är att vara ensam. Det är först 

genom interaktion med andra man blir en mänsklig varelse och en del av samhället. 

Om man jämför medeltiden med modern tid finner man otillräckligheten av den personliga 

friheten. På medeltiden föddes man in i sin plats i samhället och där stannade man (Fromm 

1987 s:35ff). Det var i det närmaste en omöjlighet för en bondson att komma in i adeln, hur 

hårt han än arbetade och kämpade. För bondsonen kanske drömmen om en frihet att få vara i 

en annan samhällsklass och slippa harva på med djur och åkrar lockade, medan en adelsdam 

som kände sig instängd i stan på en borggård längtade efter en frihet på landet med naturen 

som sällskap. Ett exempel på hur frihet till och frihet från kan betyda helt olika för olika 

individer, beroende på dess kontext och känslomässiga behov.  

 Man är vid sunda vätskor, vid sina sinnens fulla bruk enligt samhället om man kan arbeta och 

upprätthålla en relation och helst också skaffa barn så samhället kan leva vidare och utvecklas 

(Fromm 1987 s:101ff). Enligt Fromm är motsatsen till normal och frisk, neurotisk. Samhället 

kan inte finnas om inte individerna fungerar som sociala varelser. Att vara neurotisk är enligt 

Fromm en otillräcklighet att foga sig till samhället. Det människorna som känner så här är 

ofta drabbade av ensamhet och utvecklar ofta en flyktmekanism. Att fly in i något, till 

exempel en frikyrka, att gömma sitt lilla jag i något större kan vara en flyktmekanism som 

syftar till att flytta fokus från sitt eget jag och fly in i något annat. Ersättningen kunde vara ett 

fritidsintresse som sport eller musik. Andra kompenserade det med alkohol och mediciner för 

att döva skam och skuldkänslor. Primära band försvann och ersattes av sekundära band. Man 

kan söka mer dominerande skepnader i önskan underkasta sig. En annan flyktmekanism 

betecknas av automatisk likformighet (Fromm 1987 s:137ff), som betyder att helt försvinna 

från universum så att den tappar sin skrämmande, fientliga kontroll. Individen går in i ett 

tillstånd där hon helt enkelt inte är sig själv längre. Människan blir en annan och antar en 

karaktär som samhället skapar. Likt en kamelont blir hon ett med omgivningen. Hennes eget 

jag upphör att existera, allt för att slippa vara ensam. En pseudokaraktär framkommer och tar 
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över jaget och nu hamnar individen i ett spår av kraftig osäkerhet. Identiteten är bortblåst och 

hon måste anpassa sitt nya pseudo-jag för att få andras förtroende och gillande.  

Betydelsefulla begrepp som vi kommer att använda oss av i analysen: Frihet till, frihet från, 

flyktmekanism, primära och sekundära ban och automatisk likformighet. 

4.5 Teorisammanfattning 

De teorier vi valt kompletterar varandra, genom att de belyser olika aspekter av vårt 

socialpsykologiska problem, som berör de psykiska och sociala konsekvenser av ett avhopp 

från en frikyrklig gemenskap och hur det påverkar välbefinnandet hos personerna. Ebaughs 

teori beskriver de olika faser en individ genomgår i processen vid ett avhopp. Som vi visar i 

vår empiri kan ett avhopp medföra en upplevelse av skam och motiverar användandet av 

Scheffs teori om sociala band och hänsynsemotionssystemet i vår analys. Valet av 

Hochschilds teori var inget förstahandsval men växte fram under transkriberingen av det 

insamlade materialet. Vi insåg då att flera av våra respondenter tillämpade ett ytagerande i sin 

församling och det emotionella arbetet fanns i olika skepnader som senare visade sig som 

psykiska konsekvenser. En frikyrklig församling kan under visst förhållande upplevas som 

begränsande och ett avhopp kan upplevas som en process av frigörelse. Detta motiverade oss 

att använda Fromms teori om frihet till och från som passar väl in med respondenternas känsla 

före och efter avhoppet. 

5. Presentation av material 

Det vi presenterar i detta kapitel är taget från intervjuerna med våra respondenter. Flertalet 

använt liknande ordval då de berättat om händelser som i det närmaste är identiska trots olika 

tidsspektra. Vi vill påminna om att det våra respondenter berättar om ligger ett par år tillbaka i 

tiden, det är möjligt att vårt insamlade material sett annorlunda ut om vårt urval varit yngre. 

Men nu har vi valt att fokusera på ett åldersspann mellan 40-60 år och deras liv. Kontentan är 

dock vilka psykiska och sociala konsekvenser det har inneburit samt hur välbefinnande ter sig 

idag efter att man lämnat sin församling. Under tiden vi genomförde våra intervjuer och 

samlade vårt material insåg vi hur lika många berättelser var då flera av våra tio respondenter 

har liknande upplevelser. Vi vill minimera risken att identiteten på våra respondenter avslöjas 

och har vi valt att inte namnge dem varken i text eller i citat. Vi har istället kallat dem 

intervjuperson 1,2,3 och så vidare och förkortat det med IP 1,2,3. Anledningen är att de flesta 

hade en önskan om att vara anonyma och då samhället är litet vill vi inte äventyra att 
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ursprunget kan spåras. Därför blir validiteten inte heller lika stark. Vi delar upp 

presentationskapitlet i fem delar och startar med normer och avvikelser i kyrkan som 

beskriver respondenternas upplevelser innan avhoppet. Övergår sedan till vändpunkter och 

motiv till avhopp som skildrar vad som egentligen gav upphov till själva avhoppet. Därefter 

fokuserar vi på psykiska och sociala konsekvenser där vi redogör för hur respondenternas 

psykiska och sociala liv kommit att påverkas i samband med avhoppet. Vi avslutar med 

välbefinnande idag. Hur mår våra respondenter nu och hur ser deras liv ut idag efter 

avhoppet? 

  

5.1 Normer och avvikelser i kyrkan  

Samtliga uttryckte en känsla av att de inte hade något val i frågan om att vara med i kyrkan 

eller inte i unga år. Det var svårt att ifrågasätta sina föräldrar och sin familj där seden, 

kulturen och traditionen var att tillhöra en församling. Det som var norm i kyrkan, levde man 

efter. Vad man tyckte, kände eller ville var inte så viktigt. Man följde strömmen och gjorde 

det som förväntades av en. När man blev äldre och egna värderingar kom och sattes på plats 

började många tvivla. Var det verkligen så här man ville att livet skulle te sig? Det fanns så 

mycket annat som kändes värdefullt, men som aldrig skulle accepteras av församlingen. 

Många bar också på en besvikelse gentemot kyrkan, de upplevde att medlemmarna inom den 

inte ställde upp, när de som mest behövde dem, under svåra skeenden i livet. En tredje 

gemensam nämnare är känslan av otillräcklighet. En känsla av att aldrig vara glad och god 

nog eller att inte vara nog kristen.  

 

Gemenskap och glädje 

Alla våra respondenter har trots allt på ett eller annat sätt uttryckt sig positivt om kyrkan. De 

berättade hur de upplevde glädje och gemenskap och beskriver känslan av att alltid ha 

kamrater. Det fanns alltid någon att umgås med, som i en storfamilj. Kyrkan arrangerade 

roliga resor, konserter, pojk-flickgrupper och andra fritidsaktiviteter för både barn och 

ungdomar. Alla, olika generationer kunde umgås och det var en uppväxt där alkohol inte 

förekom bland ungdomarna. Kyrkan upplevdes av de flesta som en trygg plats att växa upp 

och finnas till i. När man var ung, livet löpte på och inga tankar på andra alternativ fanns så 
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var församlingen en fin gemenskap att få tillhöra. Det var mycket sång och musik och inom 

just det området var frikyrkan en fantastisk plats att utvecklas i. 

 

Syndakatalogen 

 Men inom kyrkan fanns också ett fördömande, man skulle helst vara glad och god, när man 

var kristen och var man inte det ansågs man avvikande. En sorgsenhet kunde infinna sig att 

man inte fick visa alla sina mänskliga sidor. Det var inte alltid lätt att visa sina äkta känslor. 

Att vara mild, god och glad var den ultimata kristna urtypen, särskilt för kvinnor. För att synas 

och vara en del av samfundet så fick man gå in i en roll som passade kulturen i församlingen. 

Skilsmässor var skamligt. Att skilja sig från den människa man en gång lovat evig trohet inför 

Gud, var inte accepterat. Likaså att bli gravid innan man var gift var en stor skam. Det fanns 

något som de flesta inom frikyrkan känner till som syndakatalogen. Den kan beskrivas som en 

muntlig kultur där mycket var synd som var ”världsligt”. Att gå på bio var syndigt liksom 

dans (IP 8). Det står i bibeln att man skall ära Gud med sång och dans men att dansa var 

syndigt. Motivet var att lokalen inte var rätt, musiken var fel, människorna som inte var med i 

församlingen och tillgången till alkohol. Inte sällan ljög man för sina föräldrar om var man 

hade varit och tog en lång promenad hem för att röklukten skulle försvinna från kläderna. 

Vidare såg man inte med blida ögon på om någon ville flytta ihop och bli sambo innan man 

gift sig.  

”När min tjej blev uppsagd ifrån sin lägenhet två månader innan vårt bröllop så tyckte jag att 

det är väl lika bra att vi flyttar ihop direkt. Men det var inte populärt. Då skulle inte min 

familj komma på vårt bröllop för de tyckte att vi levde i synd” (IP 1) 

Föräldrarna tyckte att det var lämpligare att den blivande bruden bodde hemma hos dem så 

länge, allt för att undvika församlingsmedlemmarnas åsikter och fördömanden.  

  

5.2 Vändpunkter och motiv till avhopp  

Utanförskap 

Flera av respondenterna berättar om skeenden i livet när det hände saker som inte var 

accepterat av kyrkan. När allt inte flöt på enligt den kristna normen fanns plötsligt inte den 
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naturliga, speciella gemenskapen som annars var frikyrkans signum. Skilsmässa var något 

man absolut skulle undvika och när detta skedde av olika anledningar upplevde våra 

respondenter en påtaglig utfrysning (IP 9). Det var inte längre någon som hörde av sig. På 

parmiddagar och sammankomster var man inte längre självskriven. Och… Vad skulle folk 

säga?  Även depressioner var något som var svårt för kyrkan att förstå sig på och ta till sig 

som en sjukdom.  

“När jag låg på psyket var det en person från församlingen som kom och hälsade på men det 

kändes så konstlat och kallt. När jag kom hem så var det bara en som hörde av sig och den 

personen vet jag har haft det svårt själv. På något sätt kände jag mig oviktig. Det hade nog 

varit lättare om jag hade fått cancer, för de visste folk vad det var” (IP 5) 

 Så säger en av respondenterna när hon berättar om sin psykiska ohälsa. För en annan kom 

vändpunkten och beslutet att lämna kyrkan när hon förstod att hon var obekväm (IP 6). 

Hennes värderingar och idéer om hur man kunde utveckla kyrkan var inte välkomna och hon 

kände sig mobbad och utfryst. En dag bad hon Gud att ge henne ett tecken om hon skulle vara 

kvar i församlingen eller inte och redan samma dag fick hon ett tecken från en kvinna som 

sade att det var dags att gå vidare. Hon hade gjort sitt i församlingen och det var tid att lämna. 

Detta sade hon, var den definitiva vändpunkten och efter det så begärde hon utträde ur kyrkan. 

Att vara ensamstående mamma kunde även det bidra till känslan av utanförskap, berättade 

kvinnan som kände att hon inte passade inte in i församlingsnormen (IP 4). Trots att många 

var snälla och omtänksamma så kände hon sig alltid lite udda. Hon menar att det inte var helt 

accepterat att skaffa barn utan att ha en pappa på den tiden. Vändpunkten för henne kom då 

hon och hennes dotter inte var välkomna att sitta ner vid en av barnfamiljernas bord på 

kyrkkaffet en söndag efter en gudstjänst. Där och då fattade hon sitt beslut att lämna 

församlingen för gott. 

Att tvivla på sig själv att man inte var tillräckligt kristen då man inte kunde tala tungotal, 

något som man trodde att alla andra kunde, var smärtsamt för en ung människa och känslan av 

utanförskap växte (IP 3). Att sen församlingen inte såg med blida ögon när man spelade 

ishockey på söndagar och att man träffade en flickvän som inte var med i kyrkan avgjorde det 

hela, avhoppet blev ett faktum för denne man, trots det dröjde det tio år innan han tog mod till 

sig och begärde utträde på papper. En kvinna säger att hon aldrig har känt sig så ensam som 

just i kyrkan.  
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”När det var kaffemingel efter gudstjänsten så stod jag bara där och tittade på alla 

människor som verkade så glada och lyckliga, men det var ingen som såg mig. Jag tror att 

man måste ha en roll för att synas i kyrkan och jag var inte bra på att ta för mig, jag kände 

mig helt osynlig till slut” (IP 9). 

Hon passade aldrig in i mallen och hon säger att då hon och hennes man skildes ville hon inte 

längre vara kvar i församlingen. Vändpunkten för en annan var då hon såg att det förkom en 

dubbelmoral bland ungdomarna i församlingen (IP 5). Å ena sidan predikade man ett 

kärleksbudskap medan man å andra sidan pratade skit om dem som inte passade in. Hon 

tycker att det är konstigt att man inte fick någon undervisning i hur man skulle vara en god 

medmänniska utan att man fäste mer värde på gamla bibliska tolkningar. Framför allt vad man 

skulle avhålla sig från.  

5.3 Psykiska konsekvenser  

 Rädsla 

En kvinna säger att hon har ersatt gemenskapen i kyrkan med något annat, tyvärr är det med 

alkohol. Hon skäms för att hon dricker och känner sig inte som en god kristen. “Jag hamnar 

nog i helvetet” (IP 4). Hon uttrycker en rädsla och fortsätter med att berätta att hon tror att 

hennes utveckling har blivit försenad på grund av kyrkan. Betelskada kallar hon det. Hennes 

tonårstid kom först i 40-årsåldern säger hon, då gjorde hon revolt genom att börja festa och 

hänga på krogen. För mycket alkohol kom in i hennes liv för att stanna. Hon kände sig lurad 

av kyrkan och ville nästan likna sin ungdomstid med ett övergrepp, en fysisk handpåläggning.  

Budskapet om att allt var syndigt har satt sina spår och insikten om att det inte förhåller sig så 

har tagit lång tid att bearbeta. En gemensam nämnare är känslan av otillräcklighet, många 

talar om att de inte räckte till i den kristna tron, att de inte kände sig bra nog, inte nog kristna. 

En av våra respondenter är son till en pastor, han kände alltid ett ok på sina axlar att han 

skulle ta över och fortsätta i sin faders spår, fast han egentligen bara ville ägna sig åt musik. 

För att lämna det lilla samhället åkte han i väg för att studera teologi, det enda ”legitima” 

sättet att faktiskt ta sig till en annan lokalitet. Väl där kände han att det inte var något för 

honom så han återvände hem och fortsatte att brottas med sina tankar på sin framtid (IP 2). 

Att fostras i att vara redo om Jesus skulle komma tillbaka, har skapat rädsla och frustration 

hos flera av dem vi talat med.  
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“Det var ju helt vansinnigt att lägga stora livsfrågor i händerna på små barn. När man är 

tolv, tretton år så skall man leka och vara obekymrad, inte skall man behöva oroa sig för om 

man är en syndig människa och att man inte kommer till himlen om man inte lever rätt och 

riktigt. Så skulle jag aldrig göra mot mina barn”(IP 2). 

Man talar om en dubbel agenda, om att vilja leva som alla andra men att man var fostrad att 

det var fel. Man uppförde sig på ett sätt när man var i kyrkan och på ett annat sätt när man var 

ute bland kompisar. En sorts programmering, säger de, i hur man skulle vara (IP 8). Men 

frestelsen var också stor att pröva det som världen erbjöd. Man ville ju som liksom andra 

ungdomar också gå ut och festa och ha kul. Trots att det fanns en längtan att prova annat än 

vad kyrkan erbjöd, så retade sig en av kvinnorna på dem som var ute och festade på lördag för 

att sedan sjunga i kyrkan på söndagen. Det krockade i hennes huvud, vad var rätt och vad var 

fel? Varför måste livet vara svart eller vitt? När det blev för svårt att stå emot och hon inte 

längre kunde leva upp till hur hon blivit uppfostrad så lämnade hon till slut församlingen (IP 

5). En av respondenterna beskriver hur svårt det var att lämna vännerna i församlingen, men 

då hon kände sig illa behandlad i olika situationer blev hon till slut tvungen att sätta ner foten. 

Att behöva be om förlåtelse inför de äldste när man blivit gravid innan man hunnit gifta sig 

var en sådan sak. Ofta tänkte hon att den som är skuldfri kan ju kasta första stenen (IP 6). Fler 

har hamnat i den situationen och en respondent vägrade konsekvent att be om förlåtelse för 

sitt ofödda barn. “Skall jag fostra mitt barn och se det i ögonen varje dag och veta att jag har 

bett om ursäkt för henne? Aldrig i livet!”(IP 2). 

Att ha sex före äktenskapet var enligt syndakatalogen fel och därför krävdes man på en 

offentlig ursäkt inför de äldste i församlingen för att man hade brutit mot den regeln. Det 

kändes förnedrande och kränkande att behöva blotta sig inför äldre patriarker som man hade 

stor respekt för och inte kände särskilt väl. 

5.4 Sociala konsekvenser  

 Skamkänslor 

Då flertalet av våra respondenter fortfarande bor kvar i det lilla samhället har det varit 

ofrånkomligt att man stöter på varandra i olika sammanhang efter att man lämnat sin 

församling. Alla var uppväxta på ön och deras familj och släkt var bosatta där. Kanhända var 

man kollegor eller med i samma idrottsförening som församlingsmedlemmarna. Flertalet har 

beskrivit att det kunde vara jobbigt att möta dessa i andra sammanhang. Man kände ett behov 
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av att försvara sitt utträde och var känslig för kommentarer.“Jag sade att jag hade gått ur 

församlingen för att jag skulle flytta till stan och jag skulle gå med i en annan församling där, 

vilket inte alls var sanning, men det var det lättaste sättet att komma undan”(IP 4). 

Det var lättare att ljuga än att tala om den faktiska orsaken eftersom det inte skulle falla i god 

jord i kyrkan. Ord kunde göra ont och få konsekvenser då man kände att det snarare än glädje 

över ett kärt återseende var skuldkänslor som förmedlades över utebliven närvaro.“Det var 

länge sedan vi såg dig, du har inte varit på mötet på länge” (IP 7). När vår respondent ser på 

interaktionen med lite perspektiv så förstår hon att det förmodligen var omsorg som visades, 

men hon tolkade det på motsatt vis. De frågade inte hur hon mådde, vad hon gjorde, utan 

varför hon inte kom till kyrkan. Då ville man ju verkligen inte gå dit, säger hon. En annan 

sade att hon aldrig fick frågan om var hon höll hus när man möttes ute i samhället, men så fort 

hon kom till kyrkan så frågade alla var hon hade varit och varför hon så sällan kom dit (IP 6). 

Olika erfarenheter av kvinnor i samma församling och i liknande ålder. Under resans gång 

upptäckte vi att flertalet, av hänsyn till sina föräldrar som fortfarande var med i församlingen, 

hade svårt att berätta om sitt utträde. De tyckte att det var jobbigt att göra dem ledsna och 

besvikna. En av dem var medlem i många år utan att vara aktiv i kyrkan innan han slutligen 

tog steget att säga upp sitt medlemskap (IP 3). Han tyckte att det var känsligt att möta 

människor från församlingen när han inte längre var med. Han tror inte att skuldkänslorna 

hade varit så stora om han bott i en stad eller i ett större samhälle. Det lilla samhället är orsak 

till mycket, både gott och ont, men det fanns ändå aldrig någon tanke på att flytta därifrån.  

Syndakatalogen 

En man berättar om hur svårt det var när han var ung och kär och en del 

församlingsmedlemmar hade synpunkter på hans val av flickvän. Hon tillhörde inte någon 

församling och de uttryckte sitt missnöje när han sov över hos henne. “Att sova över hos 

varandra innan vi var gifta var synd och de kunde ju innebära att vi hade sex innan 

äktenskapet, det var som att min flickvän var djävulen själv för att hon inte var med i 

kyrkan”(IP 3). 

Flickvännen hade inte så stränga förhållningsregler hemma, hon var inte med i kyrkan och 

medlemmarna var rädda att hon skulle styra sin pojkvän i väg från församlingslivet. Hela 

tiden fanns känslan av vad folk skulle säga, att man var kontrollerad. Synen på vad som var 

tillåtet och inte tillåtet har präglat våra informanter starkt. När allt var synd fick man ett behov 

av att protestera säger en av kvinnorna, allt som var roligt var förbjudet (IP 4). Slutligen 
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protesterade hon mot allt. Blev det för mycket krav och för höga förväntningar så slog hon 

bakut och enligt henne själv så gör hon det fortfarande. Protesten har på sätt och vis blivit 

självlevande och den har följt henne genom livet. Hon tror att anledningen var att hon kände 

sig så instängd och trängd under sin uppväxt i ett strängt frikyrkligt hem. 

 Social kontroll 

 Den sociala kontrollen var stor och man ville inte provocera grannarna genom att vanhedra 

vilodagen. Man skulle inte sticka ut och bryta mot de osynliga regelverk som genom 

traditioner levt kvar inom frikyrkan. “Är det på grund av Gud eller grannen Elsa som vi inte 

hänger ut tvätt på söndagar?” (IP 1). En betraktelse av en man som i unga år undrade vem 

som bestämde varför man inte fick göra vissa saker på söndagar. En av normerna som har 

varit stark i församlingen är synen på homosexualitet. Detta har en av våra informanter fått 

erfara när han kom ut som homosexuell i mitten av 90- talet. Av olika anledningar hade han 

redan lämnat frikyrkan då han kom ut. Kanske var det en omedveten handling att för han 

visste att det hade varit för omöjligt att vara kvar när han öppet visade sin sexuella läggning. 

Det var svårt för familjen att leva kvar i det lilla samhället när folket fick reda på att han var 

homosexuell och hans relation till hemorten idag är frostig.  Kanske förstärker han saker som 

inte finns, säger han, och kanhända hade han blivit väl emottagen idag, men han vågar inte 

chansa.“Jag vill inte stå i något skyltfönster för att bli synad, då är det bättre att jag lever i 

stan där jag kan vara anonym” (IP 1). För honom hade det varit otänkbart att flytta tillbaka. 

Likadant säger den kvinna som tidigt lämnade hemorten men som är rädd för att flytta tillbaka 

på grund av andra orsaker. Hon tror att hon skulle falla tillbaka in i rollen som hon hade och 

det skrämmer henne. “Nu har jag lämnat församlingen och det lilla samhället och jag har 

äntligen hittat mig själv”(IP 9). Detta citat kommer från samma kvinna som alltid kände sig 

ensam i kyrkan men som nu upplever att hon har funnit en ro och tillfredsställelse i sitt nya liv 

utanför kyrkan. 

Saknad 

Flera av våra respondenter säger sig sakna den sociala gemenskapen i församlingen. En man 

säger att det inte alls är omöjligt att han kommer att gå med i församlingen igen (IP 2). Han 

känner inte att han har blivit dömd eller behövt försvara sitt utträde och han har fört många 

diskussioner med församlingsmedlemmar om essentiella frågor och det har hjälp honom att få 

en bra relation och distans till sin tid i kyrkan. Det är ett oerhört viktigt budskap som 

förmedlas i kyrkan och tror man inte på det till fullo eller känner att man inte kan förena sitt 
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liv med det så kan jag inte vara med, säger han. En frikyrka drivs av mycket ideellt arbete. En 

av kvinnorna vi talat med berättade att den enda gång man hörde något från församlingen var 

när det var dags att städa eller servera kyrkkaffe (IP 8). Hon säger att hon ibland kan känna 

sig ensam men att församlingsgemenskapen som den var då, när hon var med, bara var något 

som existerade när man var i kyrkan. Samtidigt målar hon upp en bild av det stora nätverk 

som fanns inom kyrkan och som var betydelsefullt för henne i ungdomen. Ett nätverk som 

fortfarande kan vara aktuellt och där kyrkan är den gemensamma nämnaren.  

5.5 Välbefinnande idag 

 Gudstro 

Av alla våra informanter är det bara en som idag tvivlar på sin Gudstro (IP 7). Hon är den 

enda som inte föddes in i församlingen utan blev medlem under sin tonårstid. Det som förut 

var en stark övertygelse och en tro på Gud har idag ersatts av en tro på det goda i människan, 

säger hon. Hon menar att alla gott och ont inom oss. När hon väl hade bestämt sig för att gå ur 

församlingen så lättade bördan eftersom det hela tiden var ett jobb att försöka passa in. Det 

var ledsamt att inte ha en självklar plats vilket hon inte hade eftersom familjen inte var 

medlemmar i församlingen. Många gånger var hon avundsjuk på dem som kom till kyrkan 

med hela sin familj och hon skämdes inför sina kompisar när mamma och pappa drack vin 

hemma. När hon lämnade, kände hon att hon blev accepterad utanför kyrkan, på ett helt annat 

sätt, för den hon verkligen var. Idag mår hon bra och kan se att det aldrig handlade om Gud, 

utan om människor som tog på sig en rätt att fostra barn och ungdomar, på det sätt som de 

trodde var det rätta. Mycket av det som gjorde ont då, var en ung människas osäkerhet inför 

vuxenvärlden, tror hon. En del av dem vi talat med har svårt att glömma och gå vidare och de 

bär fortfarande på agg mot de människor som de tyckte handlade fel. Andra har lagt den tiden 

bakom sig och gått vidare. “Jag har ingen konflikt med mitt förflutna i församlingen men just 

nu känner jag heller ingen saknad, inte med en enda cell i min kropp”(IP2). En kvinna 

berättar att hon inte är bitter på församlingen, hon tror bara att de inte visste bättre när de 

handlade så som de gjorde (IP 6). De flesta informanter har svarat att de fortfarande har kvar 

sin tro men att relationen till Gud i många fall ser annorlunda ut. En kvinna säger att hon 

fortfarande 20 år efter sitt utträde söker efter en andlig gemenskap som hon inte kan hitta 

någon annanstans, men att gå med i församlingen igen är inget alternativ (IP 4). Hon tror 

aldrig att hon kommer att bli riktigt fri, dömer sig själv mycket hårt och kommer för alltid 

känna skuld för att hon inte lever som hon borde. Om det är på grund av sin uppväxt i 
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församlingen eller av andra orsaker det vet hon inte men klart är att det saknas ett 

välbefinnande i livet som hon ständigt söker efter. 

Frihet 

 Frihet är det ord som framträder många gånger då vi talar om tiden efter informanternas 

avhopp. “Jag har alltid varit rädd, känt skuld men efter att ha sett igenom det så känner jag 

mig fri” (IP 9). Denna kvinna beskriver att hon känner sig som en annan människa idag. Nu 

vågar hon visa vem hon är och hon vågar bråka med sina barn, det var något som hon aldrig 

vågade göra med sin mamma. En annan berättade att hon var mer rädd för sin pappa än för 

Gud (IP 5). Han var sträng och bestämd och hon fick verkligen inte göra som hon ville. 

Därför var det skönt flytta hemifrån och bilda egen familj. Hon har låtit sina barn välja själv 

om de ville gå till kyrkan eller inte, hon har aldrig tvingat dem. Men om barnens morfar 

frågade om de hade varit i söndagsskolan, hände det att hon drog en vit lögn. Idag kan de 

skratta åt det hela och hon säger att han handlade på det sätt han trodde var rätt. När vi har 

talat med våra respondenter om hur deras liv ser ut idag utifrån begreppet välbefinnande så 

fick vi inga samstämmiga svar. Att ha ett välbefinnande i sitt liv innefattar så mycket som inte 

har med tro och religion att göra. Men om vi utgår ifrån välbefinnande före och efter att de 

gick ur församlingen så är det ingen av de tio som ångrar sitt beslut att lämna. De flesta tycker 

att de har en större frihet i sina liv idag, även om det fattas bitar i livet som 

församlingsgemenskapen fyllde. Relationen med Gud ser för många annorlunda ut och 

behovet att definiera sin Gudstro är inte så viktigt. Livet är fyllt av krav och måsten. När 

församlingslivet innebar för många måsten, blev det en frihet att lämna den.  

5.6 Sammanfattning av det empiriska materialet 

Efter att vi slutfört våra intervjuer kan vi se ett mönster i berättelserna som på många sätt 

liknar varandra. Alla är överens om att de har haft den bästa tänkbara uppväxt i sin frikyrka. 

Tiden i kyrkan var fylld av gemenskap, sång, glädje och kreativitet. Det var först när man blev 

tonåring eller i vissa fall vuxen som man började omvärdera normerna som man växt upp med 

i kyrkan. I en del fall har insikter kommit långt senare. Insikter som tidigare bara varit en vag 

känsla men som växt och blivit deras sanning. Alla har erfarenheter av en vändpunkt eller ett 

motiv att lämna. De psykiska konsekvenserna har varit olika för våra informanter. Vissa lider 

fortfarande många år efter avhoppet medan andra inte ägnar det en tanke. Vad beträffar de 

sociala konsekvenserna har det varit mer påtagliga än de psykiska konsekvenserna för 

samtliga, eftersom samhället är så litet och man hela tiden känner av den sociala kontrollen. 
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Det välbefinnande våra informanter känner idag kan vi inte relatera till om det är en 

konsekvens av att de lämnat församlingen eller inte. Det finns så många andra faktorer som 

spelar in om man skall uppnå balans och välbefinnande i sitt liv. Däremot var alla eniga att de 

inte ångrar sitt beslut att lämna frikyrkan och trots att de flesta har kvar sin gudstro så vill de 

inte gå tillbaka.      

 

6. Socialpsykologisk analys och tolkning 

I detta kapitel besvarar vi vår fråga om de sociala och psykiska konsekvenserna av ett avhopp 

från en frikyrklig gemenskap på en liten ort, för att försöka öka förståelsen för avhoppets 

betydelse för välbefinnande i ex-medlemmars liv. Vi kommer att analysera vår empiri med 

hjälp av de teorier som vi har presenterat. Vi delar upp vårt arbete i avsnitt, som följer vårt 

upplägg i materialpresentationen. Vi analyserar först vändpunkter och motiv med hjälp av 

begrepp från Ebaugh. Därefter analyserar vi sociala och psykiska konsekvenser där vi tar 

hjälp av teorier och begrepp från Scheff och Hochschild. Vi avslutar analysdelen med ett 

avsnitt om välbefinnande som tolkas med hjälp av Fromm samt den tidigare forskning vi 

redogjort för.  

 

6.1. Vändpunkter och motiv  

Att bli ett ex, en avhoppare innebär att man går igenom en process. Helen Ebaugh (Ebaugh 

1988 s:1ff) har delat upp denna process i fyra olika faser och utifrån dem kan vi tolka och 

analysera våra respondenters berättelser och koppla samman dem med de stadier som 

vanligtvis inträffar då man lämnar sin kontext. Den första och inledande fasen, då man är på 

väg att lämna sitt sammanhang, startar alltid enligt Ebaugh med tvivel (Ebaugh 1988 s:86) 

Individen börjar tvivla på sig själv, sin tillhörighet och på hela samfundet. Utifrån vår 

tolkning av våra respondenters berättelser om sitt tvivel, kan vi se att de aldrig ifrågasatte 

Guds existens, tvivlet handlade istället om människorna i församlingen och det regelverk och 

normer som medlemmarna förväntades följa. Vi kan förstå att den känsla av otillräcklighet 

många upplevde orsakade tvivel, man tyckte inte att man var god nog eller förmådde leva upp 

till de förväntningar som församlingen ställde på sina medlemmar. Budskapet som predikades 

i frikyrkan var att Gud är en god och förlåtande Gud som har överseende med mänskligt 

tillkortakommande. För en del av våra intervjupersoner blev det svårt att ta till sig budskapet 
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om nåd och förlåtelse när vissa tongivande församlingsmedlemmar tydligt visade att de inte 

accepterade eller hade förståelse för oliktänkande och misslyckande. Då föddes ett tvivel, 

församlingen levde inte som de lärde. Guds ord har på olika vis varit vägledande för våra 

respondenter men människor var ständigt närvarande och tolkade Guds ord på sitt sätt. Vår 

uppfattning är att känslan av tvivel sakta växte fram, det var inget som kom plötsligt och för 

många var det smärtsamt att acceptera. Ebaugh (Ebaugh 1988 s:89) menar att man börjar 

omtolka och omvärdera saker som fram till nu varit självklara för individen och man granskar 

de insatser och belöningar som följer med rollen i kontexten. Vi ser att det emotionella arbete 

respondenterna lade ner för att passa in i rollen inte vägde upp det belöningar de fick och 

därför började de ifrågasätta sin delaktighet i samfundet. När våra intervjupersoner var barn 

och växte upp i församlingen fanns det aldrig något tvivel, de hade en självklar plats i gruppen 

men förändringen kom när de blev äldre och närmade sig vuxen världen.  

Innan avhoppet blev ett faktum så hade man övervägt alternativa roller. Enligt Ebaugh så är 

det väldigt få som lämnar sin roll i ett sammanhang utan att ha reflekterat över sin framtid i 

något nytt (Ebaugh 1988 s:4). Detta stämmer väl överens med de berättelser vi har tagit del 

av. Det fanns roller som inte var knutna till frikyrkan som exempelvis rollen som partner, 

mamma, idrottsman/kvinna, musiker och inte minst yrkesrollen. Identiteten var dock starkt 

präglad av rollen som församlingsmedlem (Ebaugh 1988 s:22). Respondenterna levde tätt 

ihop i det lilla samhället och var engagerade i mycket som inte rörde församlingen, men det 

var tydligt att deras identitet var fast förbunden med församlingen. Det fanns inget mellanting, 

endera var du med i kyrkan eller så var du det inte. Om den sociala responsen upplevdes 

alltför negativ då man annonserade sitt utträde så kunde det medföra att det blev omöjligt att 

stanna kvar på orten, den framtid och den rollidentitet man sökte gick inte att förena med ett 

liv på den lilla ön (Ebaugh 1988 s:98). Så var det för den respondent som kom ut som 

homosexuell. Vi kan förstå att det lilla samhället har präglats av frikyrkan i sin syn på 

homosexuella, det var inte acceptabelt och ansågs som en synd. Synen har förändrats med 

tiden, men fortfarande har man svårt att leva som homosexuell i frikyrkan.  Alla har dock inte 

haft problem i sitt rollsökande. Flera har inte ens reflekterat över den fasen utan tvärtom sagt 

att man är den person som man alltid har varit. Kanske kan det bero på tidsfaktorn och att 

rollidentitet successivt har förändrats då man var med i kyrkan. Det kan också bero på att det 

har gått en längre tid sedan man lämnade frikyrkan och minnet av vem man var och den roll 

man sökte har suddats ut. Generellt kan vi se att varje individs historia innehåller en 

vändpunkt och detta styrker Ebaughs teori (Ebaugh 1988 s:123). Man beskriver vändpunkten 
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som droppen som fick bägaren att rinna över. En vändpunkt är enligt Ebaugh nödvändig för 

att individen skall få kraft och energi att slutligen lämna sin roll i sitt sammanhang. Flertalet 

av våra respondenter har en mer eller mindre tydlig bild av en interaktion eller situation som 

till slut blev en vändpunkt för dem. Inte sällan innefattar den en handling som uppbådar en 

känsla av besvikelse gentemot församlingen. De respondenter som uttrycker besvikelse som 

en vändpunkt är samma personer som tycker att de har jobbat hårt för att passa in i 

församlingsnormen. Vi tolkar det som att den insats man gjorde inte belönades med stöd och 

omsorg i en tid då man som bäst behövde det (Ebaugh 1988 s:41). Det kunde handla om 

perioder i livet som varit tunga då man har genomgått skilsmässor eller mått psykiskt dåligt av 

olika anledningar. Vi tror att intervjupersonerna förväntade sig mer av människor i 

församlingen än av övriga medmänniskor. Kanske för att det budskap som predikas i kyrkan 

handlar om kärleken till sin nästa och därför blev besvikelsen än större då det inte infriades. 

Vändpunkter för andra kunde helt enkelt handla om att man insåg att trosbekännelsen och det 

kristna budskapet inte gick att förena med det liv man ville leva. Där kan vi se att 

syndakatalogen har begränsat många individer och drivit bort dem ifrån kyrkan. Det var 

kanske inte det kristna budskapet så mycket som syndakatalogen som fick våra respondenter 

att välja ett liv utanför kyrkan. När man slutligen tar steget att lämna sin församling så kan 

oro, rädsla och en känsla av inte tillhöra något infinna sig. Ebaugh (Ebaugh 1988 s:143) 

beskriver detta tillstånd som ett vakuum mellan identiteter. Det liv och den roll man lämnar är 

inte längre aktuell men en ovisshet inför framtiden finns ändå med. Av våra respondenter så 

har dock endast ett fåtal känt igen sig i detta vakuum och talat om en rädsla för att bli 

övergiven. Vi upplevde att de allra flesta hade starka sociala band med sin familj och trots att 

de valde att lämna församlingen så hotades aldrig relationerna på allvar. Det kunde vara 

jobbigt att berätta om sitt val men vad vi förstod så fanns för de flesta ändå en trygghet i 

familjen. Om avhoppet kom i samband med andra stora händelser som en skilsmässa eller att 

komma ut som homosexuell så är det svårt att säga vad i situationen som gjorde att banden till 

familjen kändes hotade. Vad vi finner positivt i allas berättelser är, att trots den långa historia 

flera familjer har inom frikyrkan så har inget förskjutit sitt barn då de har valt att lämna 

församlingen. Man har haft svårt att kommunicera med varandra och avhoppet har varit ett 

infekterat ämne men alla beskriver att relationen med föräldrar och familj överlag är god idag. 

Som ett sista steg i en process då man lämnar sitt sammanhang är att man helt går in i rollen 

som en ex-medlem (Ebaugh 1988 s:150). Det är tydligt att denna fas är komplicerad. Å ena 

sidan innebär den en känsla av befrielse, något som vi kan relatera till Fromms (Fromm 1987 

s:16) frihetsbegrepp, frihet till. Individen upplever en tillfredsställelse och frihet i att ett eget 
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val då man planerar sitt framtida liv utanför församlingen (Ebaugh 1988 s:101). Å andra sidan 

lever fortfarande rollen kvar ifrån den gamla kontexten. Individen skall således knyta ihop sin 

roll ur dåtid, nutid och framtid (Ebaugh 1988 s:149). I miljön där vi sökt våra respondenter 

lever man tätt ihop. Samhället såg individerna som församlingsmedlemmar långt efter att de 

sagt upp sitt medlemskap. Flera berättelser talar om hur man varit tvungen att förklara och 

försvara sig då man brutit mot kyrkans normer. Syndakatalogen sitter djupt rotad hos 

öbefolkningen och alla, även dem som inte var med i frikyrkan visste vad man fick och inte 

fick göra. Där ser vi en baksida av att leva i ett litet samhälle. Man var aldrig riktigt fri. För en 

del var det enklaste sättet att slippa undan folks kommentarer att helt enkelt flytta ifrån orten. 

Då kunde de vara anonyma och slippa känna skam för att de valt ett liv som ex-medlemmar.  

Holmberth (Holmberth 1980) har i sin socialpsykologiska avhandling ”Innanför eller utanför” 

beskrivit avhoppsprocessen på ett liknande sätt. Han menar att processen vid ett avhopp kan 

delas in i tre delar: Förberedelsefasen som vi kan relatera till vad Ebaugh skriver om tvivel 

och individens sökande efter en ny roll och identitet. Konfliktfasen tolkar vi som den fas då en 

vändpunkt blir uppenbar och individen överväger sina alternativ. Slutligen kommer en 

anpassningsfas då man ser sig själv som en ex-medlem. Man har hittat sin roll och sin 

identitet i ett annat sammanhang och omgivningen börjar acceptera att man inte längre är med 

i församlingen. I kapitlet, tidigare forskning, tar Holmbeth även upp begreppet 

marginalmänniska som syftar till de svårigheter som kan uppkomma då man växer upp i en 

miljö som inte liknar det dominerande samhällets norm. Det kan vara en frikyrka på en liten 

ort. 

 

6.2 Sociala konsekvenser 

Sociala band (Scheff 1990 s:4 ff) anses vara bland det viktigaste i en människas liv. Det är 

först i mötet med någon annan du blir någon. Som vi har sett har församlingen varit 

betydelsefull för våra respondenter. De sociala banden som knöts med församlingen redan i 

barndomen för de allra flesta kom att visa sig goda under unga år. De flesta kände sig trygga 

och trivdes bra i kyrkan. En optimal differentiering infann sig och en balans rådde mellan 

medlemmen och församlingen. Normer och värderingar delades och genererade ett 

välmående. Som liten upplevde respondenterna en kravlöshet och kyrkan var en naturlig och 

självklar plats att befinna sig i. De var först lite senare när tvivel på samfundets värderingar 

kom, som en tanke föddes att kyrkans normer inte var det enda alternativet. Fanns det andra 
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vägar i livet? Som vi tolkar det, hade församlingen makt över våra respondenter, att följa 

kyrkans normer. Gjorde man inte det, betraktades man som en avvikare och då blev man 

plötsligt inte sedd. Man var liksom ingen. Utfryst… För att räknas blev man tvungen att ta sin 

plats, visa sig, för att få en roll i kyrkan. Man fick kämpa för att bevisa att man dög. Ett 

avhopp från frikyrkan är förenat med skam och skuld (Scheff 1990 s:71ff ). Något som 

samtliga av våra respondenter berättat om. När dessa tankar kom, började skamkänslor 

infinna sig och i och med det hotades de sociala banden. Det fanns inte längre någon 

samklang mellan församlingen och medlemmen. Normer och värderingar delades allt mindre. 

Till slut upphörde konsensus när våra respondenter inte längre upplevde ett samförstånd med 

församlingen. Det visade sig i att flera kände sig utfrysta och ingen hörde längre av sig till 

dem. Flera av dem upplevde underdifferentiering, där deras egen personlighet uppslukades av 

gruppen och de kände sig svikna. En skamkänsla spred sig mot familjen som inte riktigt 

kunde stå upp för avvikelser och nya värderingar. Ingen såg den lilla egna individen för det 

den egentligen var. I kyrkan fanns det gott om skamfällor. Respondenterna skämdes för att de 

skämdes. De ville stå upp för sitt, vad kyrkan kallade avvikande beteende, samtidigt som det 

skämdes för att familjen kände skam. De kunde också finnas en skamkänsla gentemot Gud, 

att man inte var god nog som kristen. Skadade relationer och känslan av att inte räcka till gör 

att de sociala banden hotas. Enligt Scheff är skamkänslan den känsla som sätter starkast 

avtryck hos individen eftersom den innehåller så många fler funktioner över andra känslor.  

Tidigare forskning (Ketokivi 2009)visar att man gärna söker sig till någon som man kan 

identifiera sig med. Våra respondenter sökte sig ofta till någon de kände igen sig i. Andra som 

hade samma intressen eller andra som också hade lämnat kyrkan. Ketokiri har tolkat Scheff 

och menar att medlemmarna redan innan börjar söka nya sociala band för att de gamla håller 

på att lösas upp när ett avhopp närmar sig. Våra respondenter gick till väga just på detta vis. 

Sökte sig till subgrupper som passade deras nya livsval. 

När de sociala banden hotas blir hänsynsemotionssystemet tydligare, gemenskapen grusas och 

konformiteten upplöses sakta. När församlingsmedlemmen blir uppmärksammad och sedd 

upplever den emotionen stolthet. Men i flera av våra respondenters upplevelser fanns aldrig 

någon visad uppmärksamhet för deras upplevda riktiga jag. De blev bara uppmärksammade 

vid ytagerande, när de uppträdde som de förväntades av dem. Respondenterna tolkade det 

sociala budskapet som bidrog till en känsla av social kontroll och som därefter kunde 

utmynna i en reaktion på skuld och skam. När väl avhoppet var gjort hade flera av 

respondenterna svårt att möta folk från församlingen, de valde att gå långa omvägar för att 
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slippa konfrontera andra medlemmar. Svårt på en liten ort, när man måste gå till affären, 

vårdcentralen, hämta barn på dagis, leva sitt vardagsliv. För vissa gick det faktiskt inte att leva 

kvar på ön, de valde att lämna, även geografiskt. Skammen blev för stor och därmed kunde 

inte de sociala banden upprätthållas. Enligt Scheff är de sociala banden det som förenar 

människor i ett samhälle (Scheff 1990 s:4). Om banden är för snäva utvecklas en bundenhet 

mellan församlingsmedlemmarna. Ingen kan leva ut sitt eget jag och individualiseras. Är 

banden för lösa blir församlingen det enda primära. En kyrka som kan ses som ett 

minisamhälle skulle vara optimal om de sociala banden kunde vara rätt anpassade, där alla 

kunde få ha sina egna värderingar, tycka och känna vad de ville och framförallt våga stå upp 

för det. Naturligtvis är det en utopi som egentligen borde eftersträvas globalt också.  

 6.3 Psykiska konsekvenser 

I vårt arbete har vi i vissa stycken beskrivit församlingen som ett litet samhälle, då det kan 

tyckas att den har stora liknelser med ett sådant. I vissa avseenden kan en församling också 

liknas vid ett företag med ledning, styrelse, ekonomi och regler. Under transkriberingen av 

vårt material slog det oss hur väl Hochschilds teori och olika begrepp som egentligen i första 

hand är applicerbart på arbetslivet passade in på de psykiska konsekvenserna som kommer 

hos medlemmar som väljer att lämna sin församling. Hochschilds begrepp ytagerande 

(Hochschild 2003 s:35ff, 48ff, 56,85,159ff) finner en plats i flera av våra respondenters 

berättelser, och sätter framförallt spår i deras psykiska välbefinnande. Flera av våra 

respondenter uttryckte att man hela tiden undergrävde sina egna känslor och på ytan visade 

man upp en mild, lycklig, tacksam fasad som egentligen ville ställa sig upp och skrika ut vad 

hon tyckte var fel. Visa sin ilska över vad hon upplevde var orättvist och falskt. Men det var 

helt otänkbart att ge sin familj den skammen inför andra att en av deras närmaste skulle 

avvika från normen och visa vad hon egentligen tyckte och kände och som inte riktigt var i 

linje med den kristna normen. Hon visade i stället upp en känsla som hon absolut inte 

upplevde. Hon log och skrattade fast hon inte var glad, visade upp ett skådespeleri. Vi tolkar 

flera av våra respondenters upplevelser som djupagerande. Detta djupa emotionella agerande 

där individerna jobbar omedvetet med att forma en känsloupplevelse så att de kan visa upp 

vad som händer känslomässigt. I det här fallet intalade de sig själva, att försöka se de goda i 

kyrkan. De ville vara snälla och vänliga, milda och förstående och motade bort de andra 

känslorna som till exempel avundsjuka och aggressivitet mot orättvisor. De fokuserade enbart 

på det som de fann positivt i kyrkan. Ända tills tvivlet och till slut vändpunkten kom, då de 

inte längre kunde undertrycka sina känslor. Bägaren rann till slut över. 
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I tidigare forskning (Moon 2005) kan vi i Moons artikel läsa om känsloregler som refereras 

till Hochschild. Moon menar att homosexuella har en förväntan på sig att känna smärta. I 

relation till en frikyrka är de homosexuella avvikande. Kyrkan fördömer de avvikande och de 

homosexuella har ingen plats. De heterosexuella i kyrkan har en maktposition och kan 

överföra skamkänslor på de homosexuella. Detta är en outtalad känsloregel inom kyrkan. Vi 

måste motsäga oss detta för den personen vi intervjuat som kom ut som homosexuell kände 

ingen skamkänsla för detta inför kyrkan. Hans skam och skuld fanns i stället gentemot 

familjen att han valde att lämna församlingen och då inte ansågs som en god nog kristen. Han 

kände bara frihet till ett annat liv och glädje.  

 I kyrkan fanns så många informella känsloregler som skulle följas och som ofta motsatte de 

som flera av våra respondenter kände, emotiv dissonans framträdde i form av motstridiga 

känslor. Divergensen mellan kyrkans känsloregler och vad respondenten kände var så stor att 

det blev en negativ påverkan. Till slut kunde inte respondenterna tolka emotionernas 

signalfunktion som ger en fingervisning om vad känslorna innebär för dem. Än idag, många 

år senare vittnar vissa av respondenterna om att de tar på sig ett påklistrat leende när de möter 

någon från församlingen och går in i en annan roll när de interagerar. De uttrycker de som är 

förväntas och vad individen från församlingen vill höra. Fast egentligen finns de helt andra 

saker som bubblar under ytan och vill komma fram. Detta tolkar vi som specifikt för det lilla 

samhället. Man vill ogärna provocera och utmärka sig som avvikande på den lilla ön.  

6.4 Välbefinnande 

Vad vi kan förstå kan en församling vara något underbart, man har en gemenskap att komma 

till, ett stöd, en support och vänner. För andra var församlingen ett sammanhang som 

hämmade deras personlighet och hindrade dem från att tycka, känna och utvecklas som de 

ville. Det kan bero på vem du är och vad du vill med ditt liv. Fromm beskriver detta som 

frihet till eller frihet från, helt beroende på vad man bär med sig och var man är på väg. För en 

människa kan frihet till vara det samma som frihet från är för en annan. Frihet i olika former 

kan relateras till klyvning och splittring som också kan ta helt olika vägar beroende på tidigare 

erfarenheter. Uppväxtåren spelar alltså en stor roll om hur ditt avhopp påverkas. Alla i vårt 

urval tror fortfarande på Gud efter sitt avhopp utom en. Det är kvinnan som inte är uppväxt i 

kyrkan, men som gick med i tonåren och hoppade av ungefär tio år senare. Detta finner vi 

intressant. Är det så att man kan ärva sin tro på Gud? Hur kommer det sig att det bara är just 

hon som tvivlar? Alla andra har fortfarande kvar sin Gudstro trots sitt avhopp från sin 
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församling. Är det så starkt inpräntat att man inte kan tappa sin tro på Gud, trots alla tvivel 

man genomgått och som faktiskt varit så starka att man valt att lämna sin frireligiösa kontext. 

Fromm (Fromm 1987 s:12ff) menar att alla i hela världen söker efter lycka. Men lycka är 

divergerande för olika individer. Som det gamla ordspråket säger och som passar extra bra in i 

detta sammanhang: ” Var och en är salig i sin tro”. Kyrkan kan precis som samhället i övrigt 

vara både kuvande och konstruktivt, tror vi. Beroende på vem du är och vad du söker. Vi tror 

att det beror på vem du är, vad du tar till dig. Om du redan från barndomen är stigmatiserad 

med att följa kyrkans normer. Följa varje regel till punkt och pricka, kan församlingen kuva 

dig, undertrycka dig. Men om du någon gång i barndomen fått möjligheten att tänka själv. Ha 

dina egna åsikter dina egna värderingar. Kanske du kan se igenom kyrkans normer, och tro på 

det du vill. Ta till dig det du tycker är viktigt i den kristna tron och ha ett välbefinnande i det. 

Vi applicerar begreppet flyktmekanism (Fromm 1987 s:101ff) på våra respondenter som valt 

att lämna. Samtidigt som de valt att lämna har de valt att gå in i något annat. De behöver inte 

vara något annat fysiskt. Det kan vara en annan känsla, ett annat sammanhang, ett annat liv. 

Eller helt enkelt bara ingenting förutom församlingen. Precis som Fromm menar, kände sig 

våra respondenter ensamma och ville gömma sig i något annat som de inte fann i kyrkan 

längre. Fly från församlingen in i något nytt, som kanske inte ens var uttalat för dem ens 

själva. De primära banden upplöstes och ersattes av sekundära band. 

Vi återkopplar detta till Hochschild där hon menar att det finns tre olika vägar att gå 

(Hochschild 2003 s:187): 

1. Det finns faktiskt en möjlighet att skilja på livet i kyrkan och det så kallade privata livet. 

Man kan ha divergerande värderingar. Individen spelar då en roll när hon är i kyrkan och visar 

inte sitt rätta jag. Detta kan vara helt omedvetet men kanske gör att individen är kvar i sin 

kyrkliga kontext och finner ett välbefinnande i det.  2. Om man ger allt till sin församling, all 

kraft, lever sitt liv genom församlingen och helt går upp i den, finns till slut ingen skillnad på 

den kyrkliga individen och den privata individen. Allt som församlingen står för tar man till 

sig om man egentligen inte delar det upplever man en skamkänsla och tror att det är något fel 

på mig, varför jag inte kan tycka och känna så som jag borde. 3. Medlemmen kan också sluta 

helt att engagera sig i församlingen och bli själsligt likgiltig. Bara hålla med men få 

samvetskval när man inte agerar efter normen i kyrkan.  

Vissa av respondenterna gick in i en form automatisk likformighet (Fromm 1987 s:137ff). De 

kände att de helt enkelt inte var sig själva längre. En pseudokaraktär tog plats och individen 
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hamnade i en otrolig osäkerhet. Vem är jag? När jag inte längre är en medlem av 

församlingen som jag alltid tillhört? Är jag en produkt som ett annat samhälle helt plötsligt 

skapat? Nämligen det samhälle som finns utanför församlingen. Identiteten som funnits i så 

många år är bortblåst och nu måste en ny skapas. Psuedojaget måste anpassa sig till det nya, 

för att få andras förtroende och respekt. Välbefinnandet fick sig en törn för många där. Det är 

en jobbig och smärtsam process, att försvinna från sin trots allt trygga kontext, släppa greppet 

och kontrollen för att försvinna in i något nytt, helt okänt, nämligen världen utan 

församlingen.  

7. Sammanfattning och slutsats 

”Vad ska folk säga?” har gått som en röd tråd genom hela vårt arbete med uppsatsen. Vad är 

kulturellt betingat och vad i detta uttryck har sitt ursprung i den frikyrkliga traditionen. Är det 

på liknande sätt i andra frikyrkor i större städer i vårt land eller är det specifikt för ett litet 

samhälle? Eftersom vår studie bara sträcker sig lokalt, kan vi inte ge något svar på detta. Men 

tydligt är att för våra respondenter är detta deras verklighet. Vår uppfattning är att det är svårt 

att dela upp kultur och religiösa traditioner. De vävs in i varandra och påverkar innevånarna i 

det lilla samhället vare sig de tillhör församlingen eller inte. Vi har kommit fram till att flera 

av våra respondenter bär på en stor besvikelse att kyrkan inte räckte till eller fanns för dem 

vid svåra skeenden i livet.  

Som svar på vår frågeställning om vilka de sociala och psykiska konsekvenserna kan bli när 

man väljer att lämna sin frikyrkliga församling på en liten ort kan vi utifrån vår studie 

konstatera att det krävs ett oerhört stort mod och en styrka att bryta sig ur sin kontext. 

Frikyrkans värderingar och normer finns inte bara i kyrkan på den lilla ön, den är invävd i 

hela samhällsstrukturen. Därför upplever vi att de sociala konsekvenserna har varit mycket 

kännbara för våra respondenter eftersom de hela tiden konfronteras med människor ur sitt 

förflutna. Samhället är litet och den sociala kontrollen är stor. I ett perspektiv som ser på både 

det sociala och det psykiska så hänger delarna ihop, vilket vi menar är en betydelsefull 

slutsats.  De negativa sociala konsekvenserna av ett avhopp påverkar även den psykiska 

hälsan i samma riktning och vice versa. Som vi till exempel har kunnat se i analysen kan 

avhoppet i ett litet samhälle innebära, att det påverkar genom att framkalla känslor av skam 

och skuld, som innebär att det sociala banden hotas, och detta kan i sin tur medföra ytterligare 

psykiska konsekvenser, som påverkar välbefinnandet. Som vi också har kunnat se finns i 

processen redan från början ett så kallat ytagerande, som sedan pågick under lång tid och som 
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till slut fick effekten att en längtan av frihet från församlingen intensifierades och en frihet till 

något annat skapades. Det är således också möjligt att betrakta avhoppet som en 

frigörelseprocess. De flesta i vår intervjugrupp upplever idag ett relativt stort välbefinnande 

efter att de lämnat sin församling. Men visst har avhoppet satt sina spår. Flera har tagit till 

professionell hjälp för att bearbeta sina upplevelser och erfararenheter i frikyrkan och 

framförallt i samband med sitt avhopp.  Alla utom två bor kvar i det lilla ö-samhället, eller har 

flyttat tillbaka efter ett par år på annan ort. De två som har lämnat det lilla samhället kan inte 

tänka sig att flytta tillbaka. De är kanske de som blev värst drabbade av framför allt de sociala 

konsekvenserna med ”Vad ska folk säga” och allt vad det innebar. Vi har under arbetets gång 

blivit medvetna om att öns innevånare lägger stor vikt vid hur man upplevs utifrån och att det 

som finns på ytan är det som räknas. Detta bekräftar vår förförståelse även om mycket annat i 

vårt insamlade material inte gör det. Människorna på den lilla ön lever tätt in på varandra och 

den sociala kontrollen är stor, även om man inte är med i frikyrkan. Men det blir på något sätt 

dubbelt om man också tillhör en församling, där förväntningarna är höga. Så höga att vissa 

faktiskt inte orkar eller kan leva upp till dem.  

8. Reflektioner 

Det är lätt att vara efterklok och så här i efterhand reflekterar vi över vad vi kunde gjort 

annorlunda och framförallt bättre. Eftersom vi valt en kvalitativ undersökning och gjort ett 

urval av människor som vi trodde hade divergerande berättelser att återge, blev vi överraskade 

att många skildringar var så lika. Därmed stämde inte vår förförståelse alls. Vad som också 

förvånade oss var att det fanns en dubbelsidighet hos så många av våra respondenter. 

Samtidigt som de förkastade kyrkans tillvägagångssätt och auktoritet under deras unga år med 

allt för stora krav, plikter och synd tycker de nu att kyrkan är för tillåtande. De menar att idag 

är i stort sett allt legitimt och man kan i det närmaste göra vad som helst utan repressalier.  

Vi har förstått vidden av att ha en väl genomtänkt intervjuguide, så man verkligen får svar på 

det man vill undersöka. Vår intervjuguide var semistrukturerad och flera av våra frågor var 

irrelevanta när vi sedan transkriberade. Eftersom vi bad våra respondenter berätta narrativt 

fick vi sedan omstrukturera både syfte och frågeställning eftersom det framkom mycket 

intressanta vändningar som vi inte räknat med och som heller inte fanns med i vår 

intervjuguide. Det positiva i detta är att delar av vår förförståelse inte stämde och vi fick helt 

nya rön att utgå ifrån i vår analys.  
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Vi är naturligtvis medvetna om att vår studie och slutsats sett annorlunda ut om vi valt ett 

annat urval. Utöver våra intervjuer har vi haft kontakt med ungdomar som är medlemmar i 

församlingen idag och då vi berättat om vår studie, säger de sig inte alls känna igen sig. 

Kyrkan har utvecklats och upplevs inte längre så strikt och sträng som den var när våra 

respondenters avhopp var aktuellt. Vår egen reflektion i detta är just att kyrkan måste 

utvecklas parallellt med samhället för att ha en chans att behålla sina medlemmar och vinna 

nya och överleva i framtiden.  Utifrån vår studie går det naturligtvis inte att generalisera vad 

ett avhopp från frikyrkan gör för gemene mans psykiska och sociala välbefinnande, men det 

var heller aldrig vårt syfte.  

Våra val av teorier som vi tänkt knyta till vår studie fick vi också ändra då vi under 

analysarbetet kom fram till att Hochschild var mer lämplig att knyta an till än Collins som vi 

först tänkt. Med det inte sagt att Collins skulle vara irrelevant för vår studie men eftersom vi 

måste begränsa oss och vårt arbete föll Hochschild på vårt val. 

Med våra socialpsykologiska kunskaper ser vi hur vi teoretiskt skulle kunna bygga ut vår 

studie med fler teorier och begrepp som skulle kunna vara relevanta i ämnesområdet. Till 

exempel Goffmans stigma som lätt kan kopplas ihop med Ebaughs beskrivning om skapandet 

av nya roller efter ett avhopp. Vi kan också dra paralleller i Collins teori om 

interaktionsritualer som är högst relevant i frikyrkliga sammanhang, där symboler och ritualer 

har ett högt värde. Men vi valde till slut de teorier vi fann mest lämpliga att applicera på vårt 

arbete. Som sagt är det flera studier som gjorts om avhopp från olika religiösa kontexter, men 

vi kan inte hitta någon med tillägget ”på en liten ort”. Detta hoppas vi att någon annan 

forskare kan ha nytta av om de vill studera hur ett litet samhälle kan påverka den kontext man 

befinner sig i. Samhället i dag 2013 ser inte likadant ut nu som på den tiden våra respondenter 

var aktiva i församlingen. För att behålla sina medlemmar har även kyrkan genomgått 

förändringar. Syndakatalogen är idag ett okänt begrepp för den unga generationen. Idag skulle 

förmodligen ingen behöva lämna kyrkan om de blev gravida innan giftermålet. Många är 

sambo, man dricker vin och går på bio. Eftersom denna studie är kvalitativ med endast 10 

respondenter är den inte helt generaliserbar även om svaren är relativt samstämmiga.   

När vi berättat om vår studie är det många som blivit intresserade och uttryckt sin vilja om att 

läsa den färdiga uppsatsen. Detta tycker vi visar på att vi valt ett spännande ämne som berör, 

speciellt här ute på vår lilla ö. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Intervjuguiden ska användas som ett stöd under intervjun som kommer att ske 

semistrukturerat. Vi kommer att förklara intervjuns gång för respondenterna och tala om vilka 

teman som finns. 

* Är du uppväxt i kyrkan? 

* Är din familj medlem i kyrkan?* Om inte… Vad fick dig att gå med i kyrkan? *Hur länge 

har du varit medlem? 

* Vad var din roll/identitet i kyrkan?  

* Vad hade du för roll/identitet utanför ditt kyrkliga sammanhang? 

* Finns det något positivt med din tid i församlingen? I så fall vad? 

* Vad var anledningen att du valde att lämna din kyrka? Hur länge sedan är det? 

* Bor du kvar i det lilla samhället? 

 

Vändpunkter? 

Tankar och emotioner före, under och efter avhoppet? 

Bemötande av församlingsmedlemmar, familj och samhället? 

Hur har du förändrats? 

Hur har avhoppet påverkat dig? 

Finns det fortfarande en tro på Gud och vad är ditt förhållande till Gud nu/då? 

Har du ersatt dit engagemang med något annat? 
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