
Negativ sosial kontroll i 
lukkede trossamfunn

Fenomenforståelse og hjelpebehov

Bup, Indre Salten, 071122



Litt om oss:

Bakgrunn for etablering i 2012

• Ønske om å organisere hjelp og støtte til mennesker i 
problematiske religiøse bruddprosesser.

• Ønske om å representere gruppen i offentligheten, snakke 
deres sak og skape positive endringer



• 1 ansatt

• Kontor i Moss

• Ingen driftsstøtte, kun prosjektmidler (IMDi, Stiftelsen DAM, Bufdir)

• Ca 150 frivillige, alle med egenerfaring

• Ca 25 ulike religiøse miljøer representert i bakgrunnen til 
medlemmene/ brukere

• 1 lokalavdeling i Bergen



Arbeidsområde

Organisering av 
likepersonsarbeid

Prosjektledelse

Rådgivning til 
fagpersoner

Formidling av 
kunnskap til 
myndigheter



TEMA
Psykisk helse

Religiøse bruddprosesser

Vold i nære relasjoner

Utenforskap/ 
integrering

Barns rettigheter

Oppvekst i 
kontrollerende 

miljøer



ERFARINGSKUNNSKAP



Erfaringsrapporter

• Oppvekst
• Voldsutsatte
• Rettighetsbrudd

Kommer:
• «Når tro og barndom 

kolliderer. Omsorgssvikt i 
strenge religiøse miljøer, 
erfaringer og hjelpebehov»

• Religiøse bruddprosesser og 
psykisk helse

• Seksuelle overgrep



Likepersonsarbeid



Kontaktperson

For de som 

• Planlegger et brudd

• Nylig har brutt

• Har brutt for mange år siden



DIGITALE SAMTALEGRUPPER



CHAT VIA 
SNAP!



Caser via 
Snapchat:

• 14 år gammel jente. 
Lesbisk. Livredd for at 
foreldrene skal få vite om 
dette, da vil hun bli frosset 
ut av både familie og 
menigheten. Vil ut av 
trossamfunnet, men vet ikke 
hvordan. Trenger støtte og 
råd.



Caser via 
Snapchat:

• Mange mindreårige i alderen 13-17 tar kontakt

• LGBT-problematikk

• Ønsker seg ut av menigheten, men redde for konsekvensene

• Har brutt med menigheten, og kastet ut hjemmefra



Henvendelser via e-post og telefon



Henvendelser

• De sier at "hvis jeg forlater 
menigheten, så må jeg finne 
meg ett annet sted å bo". Og 
de truer meg med at jeg ikke 
får evig liv. Jeg blir kjemperedd 
når jeg hører det.

• 17-åring via e-post.



Kunnskap på feltet





Mine informanter som har 
etnisk norsk bakgrunn og 
kommer fra kristne menigheter 
forteller at de ikke har blitt sett 
eller fått hjelp fra det offentlige 
velferdsapparatet. 



En informant ble for eksempel 
fortalt at hun så «ulykkelig» ut, 
men ingen grep inn. For noen 
måtte det et selvmordsforsøk til 
før hjelpeapparatet grep inn. 
Andre søkte hjelp, men 
opplevde ikke å bli forstått. 



Mine informanter med 
innvandrerbakgrunn har blitt sett av 
hjelpeapparatet i mye større grad enn 
de informantene som har vært en del av 
kristne menigheter, selv om disse har 
vært utsatt for mye sterkere og mer 
alvorlig «kontroll» enn informantene 
med innvandrerbakgrunn. 



Definisjon av NSK

• press, oppsyn, trusler eller tvang

• som systematisk begrenser noen i sin 
livsutfoldelse

• eller gjentatte ganger hindrer dem i å 
treffe selvstendige valg om eget liv og 
fremtid





Prosjekt TID



Disposisjon

1. Mekanismer

2. Oppvekst

3. Exit

4. Vold/ overgrep

5. Utfordringer for 
hjelperen + råd



Svake stater
Staten tilbyr lite sosial trygghet og har begrenset 
evne til å regulere sosiale relasjoner. Familie og 

religion som strukturerende prinsipper

Kollektivisme
Patriarkat
Æreskultur
Religiøsitet

Sterke stater
Staten tilbyr sosial trygghet og regulerer sosiale 

relasjoner på alle samfunnets arenaer. Juss, 
byråkrati og profesjoner som strukturerende 

prinsipper

Individualisme
Likestilling

Verdighetskultur
Sekularisme

Innvandrede miljøer Det norske storsamfunnet



TEOLOGI: EN FARE KNYTTET TIL FRAMTIDEN

Endetidsfokus

Apokalyptisk fokus. 



Du kan havne i et 
brennende 
helvete hvis…



Dommedag er nært 
forestående, og du 
kan bli utslettet av 
Gud hvis…



Teologi

Samfunnet rundt oss 
utgjør en fare for oss, 
kan lede oss på feil vei, 
ødelegge våre
framtidsutsikter.



Derfor
distanserer man 

seg fra 
storsamfunnet

“Usynlig mur” mellom
medlem og samfunnet

“Oss og dem”-kultur



Innafor: Guds 
beskyttelse

Utenfor:
Ubeskyttet
og utrygt



Hvis det som er
utenfor blir
betraktet som
farlig…

...vil man beskytte barna mot for mye
påvirkning fra storsamfunnet



HVORDAN 
BESKYTTE 
MOT 
PÅVIRKNING?



MÅTER Å BESKYTTE 
PÅ:

STRENG KONTROLL 
OG 
KONFORMITETSPRESS



Framtidsbilde: 
knyttet til fare

Verdensbildet: 
knyttet til fare

Distanserer seg 
fra  «verden» -
storsamfunnet

Gjennom streng 
kontroll



Hva er denne
kontrollen

avhengig av for å 
kunne ha 

“suksess”?

Hva må prege kulturen 
som utøver kontrollen



Lydighetskultur

• Lydighet til gruppen

• Lydighet til religiøse ledere

• Lydighet til Gud

• Lydighet til skriftene

• Lydighet til mannen

Å stille kritiske spørsmål = ulydighet



Gruppens 
behov

Dine 
behov

Kollektivistisk kultur



Negativ sosial kontroll – likheter og ulikheter

Svake stater
Staten tilbyr lite sosial trygghet og har begrenset 
evne til å regulere sosiale relasjoner. Familie og 

religion som strukturerende prinsipper

Kollektivisme
Patriarkat
Æreskultur
Religiøsitet

Sterke stater
Staten tilbyr sosial trygghet og regulerer sosiale 

relasjoner på alle samfunnets arenaer. Juss, 
byråkrati og profesjoner som strukturerende 

prinsipper

Individualisme
Likestilling

Verdighetskultur
Sekularisme

Fiendebilde av staten
Det religiøse miljøet lever i en stat de er skeptiske 
til og holder avstand til.  Familie og religion som 

strukturerende prinsipper

Kollektivisme
Patriarkat
Æreskultur
Religiøsitet

Innvandrede miljøer Lukkede kristne miljøerDet norske storsamfunnet



Disposisjon

1. Mekanismer

2. Oppvekst

3. Exit

4. Vold/ overgrep

5. Utfordringer for 
hjelperen + råd



Streng kontroll og 
konformitetspress





Kontroll gjennom
å bygge usynlige
vegger til 
storsamfunnnet





Kontroll
gjennom et 
skremmende
fremtidsbilde



Utrygghet

“Jeg skulle ønske at noen 
spurte meg om hvordan jeg 
hadde det hjemme. Noen 
som spurte meg om jeg var 
trygg, glad eller hvor ofte 
jeg gråt”



Åndelig krigføring, slaver for Gud





Å leve i de siste 
dager

• Hvorfor ta utdannelse?

• Hvorfor legge fremtidsplaner?

“Vi kan trenge ekstra oppmuntring og hjelp
til å finne gleden i å ta til oss kunnskap”



• Alice hadde aldri forberedt seg på et liv der hun 
skulle bli mer enn 30 år, dette pga trossamfunnets 
lære om dommedag. Hun har slitt lenge med 
dommedagsangst, og synes også det er vanskelig å 
jobbe med framtiden. Hun er 31 år i dag.

• «Jeg hadde jo ikke forberedt meg på at jeg 
skulle bli så gammel som dette»



Kontroll
gjennom en
kollektivistisk
kultur



Å være et 
gruppemedlem

• Jeg kommer fra et miljø der det 
religiøse miljøet betyr mer enn mine 
tanker og meninger. Jeg er først og 
fremst et gruppemedlem, ikke et 
individ med egne selvstendige tanker 
og meninger. 

• Dette kan gjøre at jeg kan ha 
vanskelig for å hevde meg selv, ha 
ambisjoner eller uttrykke klare 
meninger





Kontroll av 
seksualitet



SEKSUALITET

• Seksualitet ikke et privat anliggende

• Onani og homoseksualitet ikke lov

• Seksualitet kun i et heterofilt ekteskap med noen fra
samme tro

• Overvåkning, mistenksomhet når man får kjæreste

• Avhør i menigheten

• Seksualundervisning på skolen problematisk



Eksempel

Demonene fryder seg når
mennesker gjør noe som Jehova
har forbudt. Demonene liker for 
eksempel at en gutt og en jente
leker med hverandres
kjønnsorganer. Vi vil ikke at 
demonene skal få noe å fryde seg 
over, vil vi vel?

(Fra en intern ungdomsbok)



Seksuell helse
– en viktig del av menneskets helse

Stor etterspørsel etter samtaler med 
sexologer



Veien ut av 
kontrollen er 
vanskelig
Konsekvens: leve et dobbeltliv



Å LEVE ET DOBBELTLIV

• Konsekvenser av å bryte med 
miljøet

• Miste venner

• Miste nettverk

• Konsekvenser av å bryte 
moralreglene

• Sanksjoner, straff

Utmattende og risikabelt



Disposisjon

1. Mekanismer

2. Oppvekst

3. Exit

4. Vold/ overgrep

5. Utfordringer for 
hjelperen + råd



Religiøse
bruddprosesser





Hvorfor kan religiøse
bruddprosesser være

problematiske?



Interne spørreundersøkelser



Har du hatt 
selvmordstanker 
etter at du brøt 
med det religiøse 
miljøet?



Har du 
forsøkt  å ta 
ditt eget liv?



Kjenner du 
til utbrytere 
som har tatt 
livet sitt?







• RUS





Deltagelse i arbeidsliv



23 %

33,3 %

9,5 %

41,3 %





Hvis hjelpen var vellykket for deg, hva tenker 
du er årsaken til det?

Erfaring med problematikken

Bli tatt på alvor

Hjelp til å sette ord på det, verktøy til å forstå mekanismene

Hjelp til å leve i samfunnet i dag



Hvis hjelpen ikke var tilfredsstillende, hvor mener 
du utfordringene ligger? Hva kan gjøres for at man 
får bedre hjelp?

Redselen for å snakke om religion

Manglende kunnskap om oppvekst i lukkede religiøse miljøer

Manglende kompetanse på eksistensielle kriser

Forsto ikke alvoret



Hvorfor er 
det 
vanskelig?

• Handler det bare om tro?

• Kan det forklares i et kulturperspektiv?

• Hva er det man egentlig bryter med?



Kollektivistisk kultur
Patriarkat

Lydighet til ledelsen
Lojal til gruppen
Streng kontroll

Kontroll over ytringer

Individorientert kultur
Likestilling

Kritisk innstilling
Selvstendighet

Frihet, egne valg
Ytringsfrihet



Innafor: Guds 
beskyttelse

Utenfor:
Ubeskyttet
og utrygt



Risikofaktorer når 
dette skjer



«Du kan ikke 
omgås mennesker 
utenfor 
menigheten»

HVA ER 
KONSEKVENSEN NÅR 
DU IKKE LENGER ER 

EN DEL AV 
MENIGHETEN?



Uten 
venner







SKEPTISK TIL EN 
VERDEN DU ALLTID 
ER BLITT ADVART 
MOT….



ENSOMHET



VOKST OPP I ET PARALELLSAMFUNN… HVA 
GJØR DETTE MED SOSIAL KOMPETANSE?



KJENNER IKKE DE 
SOSIALE KODENE



UTDANNELSE BIDRAR TIL 
INTEGRERING

OG DRAR BORT FOKUS FRA 
MENIGHETSARBEIDET



Følelsen av å mangle 
bagasje som andre har



ISOLASJON/ MANGEL PÅ INTEGRERING

Hva skjer hvis jeg forlater det trygge? Når 
jeg alltid er blitt advart mot det utenfor? 

Hvordan skal jeg få meg venner? 
Hvordan forstå storsamfunnet – jeg føler 

meg så annerledes



Kontrollen du 
opplever er også på 
mange måter 
beskyttende, og gjør 
livet enkelt.



Noen har alltid tatt valg for deg. Nå skal du ta egne valg, og 
det kan være utfordrende



FRA GRUPPEMEDLEM TIL INDIVID

Å ta egne valg for første gang

Å leve i et individorientert samfunn, å 
hevde seg selv er vanskelig for en som 

ikke er vant til å prioritere seg selv

Hvem er jeg uten gruppa? 



HVA ER 
KONSEKVENSEN 
AV Å HA LÆRT OM 
ET BRENNENDE 
HELVETE?



HELVETESANGST



HVA ER 
KONSEKVENSEN AV 
Å HA LÆRT AT 
DOMMEDAG ER 
NÆRT FORESTÅENDE



DOMMEDAGSANGST



HVA ER 
KONSEKVENSEN AV 
Å HA LÆRT AT 
DEMONER ER 
VIRKELIGE?



ANGST FOR Å 
BLI BESATT AV 
DEMONER



HVA ER KONSEKVENSEN 
AV Å LÆRE AT SYKDOM 
KOMMER SOM FØLGE AV 
MANGLENDE TRO



SLITER DU PSYKISK/ FYSISK ETTER
BRUDDET, KAN DU TENKE AT 
DETTE ER FORDI DU ER OVERLATT
TIL ONDE KREFTER



HVA ER 
KONSEKVENSEN 
AV Å VÆRT I ET 

MILJØ MED MYE 
FOKUS PÅ SYND? 



Det du har lært forsvinner 
ikke over natta. Man kan 
slite med skamfølelse



Kontroll gjennom skremselbilder



Tvilen: Har jeg valgt feil 
vei?

• «Bred er den vei som fører til fortapelse…»



LAVT 
SELVBILDE



SELVBEBREIDELSE



Miste 
ståsted i 
tilværelsen



Mister 
fremtidshåp



MISTER 
MENINGEN
MED LIVET



Eksistensiell
krise



Fra seminar om 
eksistensielle 
samtaler, 
«negativ-
definisjonen»

"Å være meg er å være et lydig og lojalt 
medlem av menigheten. Mine behov er 
underordnet menighetens behov, jeg 
retter meg etter menighetens krav og 
forholder meg til deres vurderinger av hva 
som er rett, galt og virkelig."



Sitat

«Jeg var i en eksistensiell krise fra jeg var 7 år 
til 25. Det var ingen på Bup som spurte meg 
spørsmål om dette. Bup burde forstå den 
eksistensielle krisen man står i. Jeg var jo helt 
alene om dette, jeg våknet oppi en bue i 
senga etter marerittene. Jeg skulle ønske at 
de hadde gått inn i den åndelige dimensjonen 
allerede da» 



Dommedagsangst

Sosial angst

SorgSinneSkyldfølelse

Ensomhet Å være 
annerledes

Komme seg 
videre

Skam
Finne ny 

mening med 
livet

Nytt 
nettverk

Var det 
meg det var 

noe feil 
med?

Selvaksept

Lojalitskonflikt

Tillitsproblemer
Endre 

tankesett

Identitetskrise



Ensomhet
Teologisk 

«krøll»

Eksistensiell 
krise

Lav selvfølelse, 
sorg

Psykisk uhelse



• Religiøse miljøer preget av ubalansert 
forkynnelse

Teologiske 
utfordringer: 

• Religiøse miljøer som distanserer seg 
aktivt fra storsamfunnet

Sosiologiske 
utfordringer:

• Konsekvenser av å forlate, eksistensiell 
krise

Psykiske 
utfordringer



Case: Ina

• Inas hverdag som barn var preget av mye frykt og 
trusler. Frykt for dommedag og trussel om Guds 
straff. 

• Dette påvirket skolegangen. Hun ble fanget opp av 
hjelpeapparatet, som tilbød psykologhjelp.



«De så på skoleproblemene, matematikken, 
uroligheten, konsentrasjonsproblemene og sånt, 
men ikke det som lå innafor. Samtidig var det 
ingen som spurte. Og hadde de spurt, hadde jeg 
vært opptatt av beskytte menigheten»



• Ina tok kontakt med barnevernstjenesten 
som tenåring. Hun opplevde at BVT var 
mest fokusert på å løse konflikten og at 
hun ble boende hjemme. 

«De trodde bare at jeg var en 
opprørsk tenåring, og mente jeg 
måtte bo hjemme uansett hvor 
strenge reglene var. Selv om jeg 
til og med ble låst inn i kjelleren.»



• Ina ble utstøtt som 17-åring, men fikk lov å bo 
hjemme til hun ble 18 år. 

• Hun tok selv kontakt med BVT for å høre hvilken 
hjelp hun kunne få.



«Jeg var livredd for hva som kom til at skje når mamma og pappa ikke lenger hadde krav om å ha meg hos seg. 
Prøvde forklare for barnevernet om hvordan situasjon kom til å bli når jeg ble 18, men det var ingen som tok 
meg seriøst.»

«De forsto ikke konsekvensene jeg var nødt til å leve med når jeg ble utstøtt. At jeg plutselig ikke fikk lov til å 
spise ved samme bord som familien. Og at jeg ikke var en del av familien lenger, selv om jeg bodde hjemme. Jeg 
fikk bare akkurat det jeg trengte, mat, klær og tak over hodet. Alt annet var borte.»



• Som 18-åring sto hun derfor uten plass å bo. Hun henvendte seg 
NAV, som sa til henne at hun kunne bo hos sine foreldre fram til hun 
fikk seg jobb som kunne dekke husleie. Hun forklarte situasjonen, 
men opplevde ikke å bli forstått.

• «Jeg prøvde å forklare at jeg ikke er velkommen der lenger pga
religion. Svaret jeg fikk var: Alle krangler vel med sine foreldre, men 
det går over. Tror neppe de ikke tar deg inn i huset sitt. Men de 
gjorde faktisk ikke det.»



• Ingen av saksbehandlerne hos NAV eller BVT hadde 
kunnskap om utfordringene som kan følge det å være 
utstøtt fra foreldrenes trossamfunn, og resultatet ble 
at Ina derfor ble hjemløs i en periode. Hun gikk derfor 
raskt inn i en kjærlighetsrelasjon som løste 
bosituasjonen. Forholdet utviklet seg til å bli svært 
negativt for henne.

• «Jeg tror jeg underbevisst valgte en kontrollerende 
kjæreste fordi det var så vanlig for meg å bli 
kontrollert i menigheten. En kontrollerende kjæreste 
ble derfor nesten naturlig.»



• Ina i dag: Kompleks PTSD, traumebehandling. Ufør, ingen
utdannelse.

• Kunne noe vært gjort annerledes her?

• Hvorfor fikk hun ikke god nok hjelp?



• Er det fordi man ikke kunne se 
på henne at hun kom fra en 
annen kultur?





Disposisjon

1. Mekanismer

2. Oppvekst

3. Exit

4. Vold/ overgrep

5. Utfordringer for 
hjelperen + råd



Når kontrollen hindrer
hjelp



• Voldogtro.no

• Erfaringsrapport om seksuelle overgrep i lukkede miljøer:
Våren 2023



Gruppens 
behov

Dine 
behov



Hvis du kommer fra en 
lydighetskultur, hvordan vil dette 
påvirke holdningen til å kjempe for 
egne rettigheter?

Hvis du kommer fra en 
kollektivistisk kultur, hvordan 
påvirker dette evnen til å gjøre 
selvstendige valg?

-



Og hvordan kan disse holdningene 
påvirke en person som er utsatt for 
vold eller seksuelle overgrep?



Streng kontroll og 
lydighetskultur
kan skape hinder

Oppmuntret til å ta opp problemer internt, 
ikke oppsøke ekstern hjelp

Ikke vant til å sette deg selv først, 
ikke vant til å «ta plass».
Vanskelig å ta egne valg.



Verdensbildet skaper et hinder

.Mistro til samfunnet utenfor 
trossamfunnet, som går utover holdning 
til hjelpeapparatet



OVERGREPSSAK
I AUSTRALIA 2015

1006 OVERGREPSSAKER MED 1800 OFRE PÅ EN PERIODE PÅ
60 ÅR I TROSSAMFUNNET JEHOVAS VITNER. INGEN AV DISSE

BLE ANMELDT TIL POLITIET

Dommen: Trossamfunnet har gjennom sin omtale av verden utenfor
trossamfunnet skapt mistro til myndighetene. Dette har skapt en uheldig

situasjon for barna som er blitt utsatt for overgrep, der internjustis i praksis
har ført til at overgrep i mange tilfeller har kunnet fortsette.

Eksempel:



“…bekymringen handler også om lukketheten i 
trossamfunnene, som gjør det vanskelig for barna
og familiene å få hjelpen de kan trenge fra
offentlige instanser.”



INTERN HJELP





INTERNJUSTIS



Mal for håndtering av alle saker i «domsutvalg» etc:

Den som har brutt 
bibelske normer skal 

be om tilgivelse

Krenket part: 
Skal tilgi



Mal for håndtering av alle saker i «domsutvalg» etc:

Den som har brutt 
bibelske normer skal 

be om tilgivelse

Krenket part: 
Skal tilgi



Mal for håndtering av alle saker i «domsutvalg» etc:

Den som har brutt 
bibelske normer skal 

be om tilgivelse

Krenket part: 
Skal tilgi



Tilgi!
Og gå videre



Praksis med internjustis er 
et hinder

.

Forventninger om + praksis med å 
håndtere alle små og store saker 
internt i trossamfunnet

Praksis med tilgivelse kan 
tilrettelegge for gjentagende 
overgrep/ vold



Hvordan håndteres 
voldssaker og 

overgrepssaker internt?



Bibelsk synd

Løgn

Gambling

Seksuell 
umoral

Fyll

Vold

Overgrep

Juridisk straffbar handling

Røyking



«Bibelsk synd»

Løgn

Gambling
Røyking

Seksuell 
umoral

Fyll

Vold
Overgrep



Hvilke ord brukes 
om seksuelle 
overgrep?

Masteroppgaven «Når ord 
mangler» Ellen Norbakken, 2012

Fristelser

Begjær

Synd

Fortapelse

Lyster



I forbindelse med seksuelle overgrep 
blir det å ikke ha et språk som gir rom 
for å spørre om dette er lovlig eller 
kriminelt, svært vanskelig, konkluderte 
forskeren.



Når man kaller det «synd»

• Fokus ligger på voldsutøver/ 
overgriper og hvilken straff 
denne skal ha i bibelsk 
kontekst

• Det er liten fokus på 
voldsutsatte/ 
overgrepsutsatte og deres 
behov for hjelp og støtte

• Gis liten informasjon om det 
eksterne hjelpetilbudet



Mangel på kunnskap 
hindrer hjelp

Når man ikke er bevisst at et overgrep 
eller vold er en juridisk straffbar handling, 
fordi menigheten bruker ord som synd og 
fristelser etc.



Lojalitetsfølelsen 
skaper taushet

”Plikten er veldig sterk, og det å 
sette fokus på overgrep, spesielt 
hvis det angår predikanter eller 
ledere, blir ofte tolket som et 
angrep på omdømmet. 
Omdømmet er svært viktig, og når 
det kommer til et problem, er folk 
opptatt av ’hva skal folk tro om 
oss’.”

(Ellen Norbakken, «Når ord 
mangler» (2012)



Tier om overgrep – intensjon er 
ikke å beskytte overgriperen

Intensjonen er å beskytte gruppen, 
å bevare æren

Konsekvensen: Overgriper kan 
fortsette sine overgrep



Lojalitetsfølelsen skaper 
hinder

. Redd for at ekstern hjelp/ 
anmeldelse skal skade omdømmet 
til trossamfunnet



Lydighetskultur
Praksis med internjustis
Tilgi!
Synd eller straffbar handling?
Lojalitet til gruppa
Mistro til hjelpeapparatet

.



Eksempel:



OVERGREPSSAK
I LOFOTPOSTEN
27/11-1995

“Vi hadde nok helst sett at hun, hvis
hun har så mye å utsette på
menigheten, tok opp dette internt
med oss. Hennes påstand om at hun
ikke ønsker å sverte menigheten, tror
jeg bestemt ikke på.”



«Oppgaven min som etterforsker, 
forsvarer og dommer har vært 
krevende og vanskelig»



Hos den anklagede bestefaren foreligger 
en tilbøyelighet til uvanlig stort ønske om 
nærkontakt med det annet kjønn. Denne 
tilbøyeligheten har ført til at det i denne 
saken har foregått episoder av usømmelig
og skadelig karakter.

Bestefaren har innrømmet (….) at det 
under dette samkvem har skjedd 
uhøvelige hendelser som ikke burde ha 
funnet sted.



«Vi må vokte våre legninger, tilbøyeligheter 
og dragninger på det kjønnsmessige 
området slik at vi for fremtiden kan unngå 
usømmelighet, skader og kanskje ødelagte 
liv pga slike ting»



“Vi har vært gjennom et 
alvorlig oppgjør med ydmyk
innrømmelse og bønn om 
tilgivelse som resultat til 
slutt”

«Mitt utgangspunkt ble etter 
dette at det ikke kunne finnes 
løsning og vei fremover uten 
gjennom erkjennelse, anger og 
tilgivelse»



“Han har også
beklaget at denne
saken har blitt en
belastning for hele 
menigheten, også
med tanke på
‘øynene’ som 
følger med fra
utsiden”



«Jeg er ikke sikker på om det kom 
noe godt utav at saken ble 
politietterforsket og 
rettsbehandlet.»



Disposisjon

1. Mekanismer

2. Oppvekst

3. Exit

4. Vold/ overgrep

5. Utfordringer for 
hjelperen + råd



Utfordringer for 
hjelperen



Psykiske 
utfordringer –
åndelig løsning?

• «når jeg prøvde ta opp med foreldrene mine at jeg 
sleit var alltid svaret å bare bli mer aktiv innenfor 
menigheten»

• «Vi lærte at hvis man fjernet seg fra menigheten, 
ville man ikke lenger ha den hellige ånds 
beskyttelse. Så når jeg ble syk etter å ha gått ut, så 
var jeg sikker på at det var derfor»



• Kultur: Søke åndelig hjelp



Åndeliggjøring av psykiske lidelser

Depresjoner og angst 
blir "åndskamp" mot 
djevelen og demoner

Hypomane utslag (ved 
f.eks bipolar lidelse) 
blir tolket som utslag 
av guds nådegaver og 

salvelse.



• Kultur: Søke åndelig hjelp
• Å forstå at det dreier seg om psykiske lidelser



Menighetens 
forhold til 
psykologer

«Det å gå til psykolog ble sett ned på»

«Å gå til psykolog ville være en bekreftelse på at det 
står dårlig til med deg åndelig»



Forhold til 
psykologer

• «Men hvorfor skal du snakke med en verdslig når du 
er nedfor liksom? Hva i alle dager kan de foreslå 
som hjelper?"

• «Man sa at man kunne få verdslige tanker av å gå 
til psykolog, at man stilte sitt sinn disponibelt for 
djevelen»



Forhold til 
psykologer

• «Å oppsøke psykologisk hjelp ble oppfattet som å 
være vantro mot gud. At man ikke hadde tillit til at 
han ville helbrede det.»



• Kultur: Søke åndelig hjelp
• Å forstå at det dreier seg om psykiske lidelser
• Skepsis til psykologhjelp



Å oppsøke psykolog

«Det var ikke aktuelt for meg å ta kontakt med 
psykolog selv etter at jeg ble utstøtt, siden det 
jeg hadde opplevd var normalt for meg» 



• Kultur: Søke åndelig hjelp
• Å forstå at det dreier seg om psykiske lidelser
• Skepsis til psykologhjelp
• Å forstå at man trenger hjelp



Når 
menighetstilhørigheten 
holdes skjult

• ønsker ikke at situasjonen deres skal stille 
menigheten i et negativt lys

• vare for fordommer mot religionen

• kan gjøre det vanskelig for hjelperen å se det store 
bildet



• Kultur: Søke åndelig hjelp
• Å forstå at det dreier seg om psykiske lidelser
• Skepsis til psykologhjelp
• Å forstå at man trenger hjelp
• Skjuler menighetstilhørigheten



(P)sykeliggjøring av det 
åndelige

• Når vanlige trosforestillinger blir diagnostisert som 
lidelser

• Når jeg snakket om angsten for Harmageddon og det 
at Jehova alltid så meg, og når jeg så tegn rundt meg 
på de siste dager, så ble jeg stemplet som paranoid og 
at jeg hadde vrangforestillinger.

• På BUP ble det skrevet ut en rekke medisiner til meg, 
jeg huske godt hvor full den lille posen fra apoteket 
var. Jeg håpet så hardt på at det skulle hjelpe. Jeg var 
bare et barn, og jeg måtte bare stole på de voksne.



• Kultur: Søke åndelig hjelp
• Å forstå at det dreier seg om psykiske lidelser
• Skepsis til psykologhjelp
• Å forstå at man trenger hjelp
• Skjuler menighetstilhørigheten
• Tro eller lidelse?



Hedda forteller

• Når det gjelder psykiatrien: De har virkelig gønna på 
med kvalifisert gjetning, om ikke annet. Gjennom 
bruddet så mistet jeg alle jeg kjente over natta, og 
var ekstremt frustrert og i dyp sorg. De forsto ikke 
dette, og jeg ble stemplet som deprimert.



Hedda:

• Men ingenting hjalp. Jeg sov mye, gråt mye, hadde panikkanfall, spisevegring, selvskading, 
selvmordsforsøk, hallusinasjoner, psykoser, disassosiasjoner, mange innleggelser. Ingen skjønte noe, 
sikkert fordi jeg heller ikke forsto noe. Så da endte jeg opp med rusen da. 



Hedda:

• Etter 15 år i psykiatrien sa en ny behandler til meg: 

• «Vi har for lite kunnskap om hva denne type 
opplevelser gjør med mennesker, ikke minst barn. 
Men det er tydelig for meg at du ikke lider av 
personlighetsforstyrrelser, psykoser eller 
vrangforestillinger. Det er helt klart at ditt møte med 
et uvitende behandlingssystem har gjort det verre 
for deg og ledet til enda større problemer enn du 
hadde trengt å ha. Du har helt naturlige reaksjoner 
på langvarig traume. Ingen barn skal behøve å være 
redd for verdens undergang, ingen barn skal behøve 
å bli skremt av sine egne foreldre om dommedag.»



Hedda

• Så viste det seg at jeg rett slett hadde PTSD. 16 år 
tok det å finne fram til den diagnosen. Selvsagt 
hadde jeg PTSD, annenhver av oss avhopperne har jo 
det. Men jeg visste jo ikke det da, det var jo de 
voksne som burde forstått dette.

• Så i sum så har jeg vært fanga i et 
behandlingssystem i mange år som ikke har hatt 
snøring på hvordan det er å vokse opp i det 
trossamfunnet. Feilmedisinert, overmedisinert, 
feilbehandla og underbehandla. Og nå er jeg ufør 
pga alt det pisset her.



Råd til hjelperen



Selv om du vil meg 
godt, kan jeg være 
skeptisk til deg 
fordi du ikke 
tilhører min tro



Vær tålmodig 
med meg, ikke gi 
meg opp selv om 
jeg avviser deg.



Det er helt greit at du 
ikke kjenner så mye til 
miljøet jeg  kommer 
fra. Vær åpen om din 
uvitenhet, og vis gjerne 
at du ønsker å forstå.



…men jeg liker 
ikke å bli 
intervjuet. Unngå 
spørsmål for å 
tilfredsstille egen 
nysgjerrighet



Still meg gjerne
spørsmål som kan hjelpe
meg å reflektere, men 
vær forsiktig med å stille
spørsmål som kan
oppleves som et angrep
på troen min eller på
menigheten jeg tilhører.



Lytt til det jeg sier 
uten å fordømme. 



Noe av det jeg sier, 
kan være noe
menigheten har lært
meg at jeg skal si, og 
er ikke nødvendigvis
mine egne
meninger.



Noe av det jeg forteller 
kan høres ut som 
vrangforestillinger, men 
kan faktisk kan være en 
helt vanlig 
virkelighetsoppfatning i 
miljøet jeg kommer fra



Jeg kan være ganske
relasjonsskada, noe som 
kan gjøre at jeg fremstår
både skeptisk og spesiell.



Jeg kan ofte være redd. Dette er det 
vanskelig for meg å snakke om, siden

jeg ikke tror du vil forstå.



Det er dramatisk
for meg å oppsøke

hjelp, jeg kan
kjenne på at jeg

har sviktet
menigheten og 

Gud



Gi informasjon om hvilke 
hjelpetilbud som finnes. Jeg 
kan mangle grunnleggende 

kunnskap om hjelpeapparatet, 
kunnskap som du kanskje tar 

for gitt. 



Det er vanskelig for meg å sette 
ord på det som er vanskelig. La 
meg slippe å selv adressere hva 
som må hjelpes. 



Det var alt fra meg!
hilde@hjelpekilden.no


