
Vad angår det mig?



VAD ÄR EN SEKT/TOTALITÄR RÖRELSE?



▪ Much religious belief …  is intimately 
connected to reality by motivating 
behaviors that are adaptive in the real 
world … It is true that many religious beliefs 
are false as literal descriptions of the real 
world but this merely forces us to recognize 
two forms of realism; a factual realism… and a 
practical realism based on behavioral 
adaptedness.” 

David Sloan Wilson



▪Pliance vs Tracking.

▪Vanligtvis modifierar vi reglerna och 
värderingarna utifrån de konsekvenser 
vi upplever i verkliga livet.

▪Pliance-baserad okänslighet för 
naturliga konsekvenser.



▪ Religiösa ideologier länkar många regler för
beteenden till abstrakta och otestbara
konsekvenser (måste inte vara negativt)

▪ Den typen av regler är mycket mer okänsliga
för omedelbara konsekvenser och har en
tendens att åtföljas bokstavstroget. (Steven 
Hayes, 1989)

▪ Det finns även belägg för att en stark tilltro
till den här typen av socialt förstärkta
ideologier utgör en grogrund för våldsamt
beteende. (Eidelson & Eidelson , 2003).



▪Ger oss ett perspektiv där man kan
analysera ideologier utifrån regler och
värderingar (relationsinramningar
med  RFT-terminologi) som styr
människors beteende. 



▪ Kännetecknande för totalitära rörelser –
mycket regler som är socialt förstärkta
(pliance) och som inte testas eller ens går att
testas mot verkligheten (tracking). 

▪ Men kan också ge evolutionära fördelar, 
framförallt i kriser då färdigheter som
lojalitet och lydnad är viktiga för gruppens
överlevnad.



▪ “Rationality is not the gold 
standard against which all other 
forms of thought are to be judged. 
Adaptation is the gold standard 
against which rationality must 
be judged.”

David Sloan Wilson



SAMMANFATTNING: EN SEKT ELLER 
TOTALITÄR RÖRELSE KÄNNETECKNAS AV
▪Många icke-funktionella (för den enskilde 
individen) regler som hålls på plats nästan enbart  
av social förstärkning och som ofta inte ens går att 
verklighetstesta

▪En miljö präglad av mycket straff och hårda straff 
även för små förseelser

▪Inkonsekvent bestraffning – svårt att förutse vad 
som kommer att bestraffas



Smekmånadsfasen – ”love bombing”



Smekmånadsfasen – isolering/alienering



METODEN
Smekmånadsfasen – ta kontroll, commitment



Smekmånadsfasen – etablering 
av regler som förbjuder kritik 
och vaccinerar mot avhopp



Smekmånadsfasens slut – osäkerhet etableras



SAMMANFATTNING: EN SEKT ELLER 
TOTALITÄR RÖRELSE KÄNNETECKNAS AV
▪ Många icke-funktionella (för den enskilde individen) regler som hålls på plats 

nästan enbart  av social förstärkning och som ofta inte ens går att verklighetstesta

▪ En miljö präglad av mycket straff och hårda straff även för små förseelser

▪ Inkonsekvent bestraffning – svårt att förutse vad som kommer att bestraffas

▪Rekryteringsmetoden som mynnar ut i ett
beroende



SAKER SOM 
LOCKAR

Tillhörighet/samhörighet Uppskattning från andra

Status
Ett äventyr/mening med 

livet





▪Personen blir utesluten

▪De negative aspekterna i rörelsen blir
så pass stora att (den upplevda) 
kostnaden för att stanna är högre än att
lämna

▪Personen blir kär i någon utanför
rörelsen

▪Personen blir kontaktad av en
professionell exit counsellor



▪ Kapat alla sociala band

▪ Kan inte lita på sitt omdöme (det språkliga system av regler och
värderingar som man använt sig av under många år för att förstå
världen är inte längre användbart)

▪ De språkliga reglerna och värderingarna man lärt sig i rörelsen är
fortfarande aktuella eftersom man ännu inte har något alternativ. Många
förbud och fobier (skuldkänslor och ångest)

▪ Det regelsystem man lämnat säger att man automatiskt är en värdelös
människa som lämnar (depression och ångest)

▪ Allehanda sociala och praktiska problem

▪ Kan ha varit med om traumatiska upplevelser och upplever dissociativa
tillstånd



FÖRSTÅ ALLVARET 
OCH HUR DJUPGÅENDE DET FAKTISKT ÄR 



- Få kontakt med naturliga
konsekvenser

- Defusionsövningar

- Språklig inramning

- Metaforer


