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Vad är
Andligt
våld? 





Vad är Andligt våld? 

”Andligt våld är psykisk misshandel med en religiös 

dimension. Den manifesterar sig bland annat som 

skrämsel, omvändelse, skuldbeläggning, isolering 

och kontroll. Syftet är att kuva en annan människas 

syn på livet, livsstil eller åsikt.”

(Ev.luth kyrkan i Finland: Hengellinen väkivalta) 



Vad är Andligt våld? 

• Fysiskt / psykiskt / sexuellt / ekonomiskt våld

eller misshandel + andligt motiv = andligt våld

(Linjakumpu, 2015)

• Psykisk misshandel som religiösa samfund idkar 

mot sina medlemmar eller de som lämnat 

samfundet

(Rova, 2022) 



Sund/osund 
religiositet/andlighet 

• Sund religiositet stöder en människas välbefinnande

och ger livsglädje.

• Osund religiositet fungerar tvärtom.

• Osund religiositet kan förorsaka problem, bland annat 

mentala problem

• Eftersom religion/andlighet är kopplat till en människas 

djupaste värderingar och identitetens byggstenar. 

(Ev.luth. kyrkan i Finland) 



Hur kan man känna
igen

andligt våld?

Skrämsel

Skuldbeläggning

Isolering

Kontroll

Omvändelse



Mind control

1. Beteendekontroll

2. Tankekontroll

3. Känslokontroll

4. Informationskontroll

(Hassan, 1990)



Beteendekontroll 

• Reglering av en individs fysiska 

verklighet och miljö

• Kan innebära ett strikt 

tidsschema

• Ibland auktoritativa ledare som 

bestämmer och måste frågas lov 

av

• Kontroll av tex:

• Klädsel

• Mat och näring

• Arbete, utbildning och ekonomi

• Fritidssysselsättningar

• Familjeplanering

• Vaccinationer 



Tankekontroll 

• Baserar sig på en stark lära

• Svart-vit världsbild

• Den egna sanningen stänger ut

andra

• Ett eget språk stöder känslor av 

tillhörighet och gemenskap

• Medlemmen behöver inte 

tänka själv – läran tänker för 

hen

Till exempel:

• ”Att kontrollera sina tankar” 

• ”Den enda/den totala Sanningen”

• ”Tvivel och ifrågasättande är ett 

tecken på svaghet eller synd”

• ”Vi är de enda som har rätt och är

på väg till himmelen” 





Känslokontroll 

• Endast vissa känslor är 

accepterade 

• Skuldbeläggning och skam

• Skrämsel och rädsla

• Medlemmen kan bli beroende

av sina känslor av att vara så 

dålig/syndig

• Känslor som man ska undvika tex: 

• Tvivel och kritiska tankar 

• Sexuella känslor och behov

• Ilska och andra ”negativa 

känslor” 



Informationskontroll 

• Begränsa information som kan 

vara skadlig för samfundet

• Information som kommer 

”utifrån” är onödig eller skadlig

• All korrekt information hittas i 

samfundets egna publikationer 

• Läran är indelad i ”nivåer av 

sanningen”

Tex:

• Begränsa kontakten till de som 

lämnat samfundet

• Begränsa vad man får titta på, 

lyssna till, medverka i

• ”Fake news” 



Vad måste man vara 
uppmärksam på? 



Vad måste
man vara

uppmärksam
på? 

➢ Andligt våld blir ofta undangömt, som

samfundets interna angelägenhet

➢ Blir destruktivt eftersom en gemensam, 

känslomässig religion/tro används som medel

➢ De flesta medlemmar är lojala och vill tro det 

bästa om sina ledare och sitt samfund

➢ Tex: ”Andlig ledsagelse” eller ”ett uttryck för 

kärlek”?

➢ Svårt att identifiera





Att vara
uppmärksam på 

1. Intern kontroll

2. Ledningens auktoritet

3. Lärans dogmatism

4. Skuldbeläggning

5. Misstänksamhet

(förföljelsemani)



Att vara
uppmärksam på 

6. Världsfrånvändhet

7. Censur

8. Begränsning av mänskliga

relationer

9. Värvning av nya

medlemmar

10. Kamouflagegrupper

11. Förmögenhet



Att vara
uppmärksam på 

12. Politiskt inflytande

13. Sexuell manipulering

14. Påtryckning på personer

som överväger utträde

15. Accepterande av våld

16. Allvarsamhet



Samhället 

Samfundet 

Individen 



Religionsfrihet? 



Vad kan andligt våld leda till?

• Att förlora kontakten till 

familj och vänner

• Utanförskap och ensamhet

• Rädslor

• Skam och skuld

• Svår ambivalens 

• Mental ohälsa, såsom: 

• Ångest, Depression

• Psyko-somatiska symptom

• Suicidalitet och 

självskadebeteende

• Psykisk sjukdom 

• ”Religiöst traumasyndrom”  



Sexuellt våld 
mot barn 



Hur bemöter man andligt våld?

1. Att medge och identifiera 

2. Stöd till den som blivit utsatt 

3. Intern utveckling, inom samfundet

4. Dialog och kontakt med samhället 





Trygg församling

• Respekt för människovärdet, sid. 35.

• Församlingsmedarbetares och frivilligas plikt att anmäla till polis, barnskydd
och andra sociala myndigheter, sid 36-37.

• Bikthemlighet, s. 37.

• Mobbning, sid 41-42.

• Bekämpning av diskriminering, s. 43.

• Andlig trygghet, s. 44-46.

• Sexuell trygghet, s. 47-55.

• Lagen om straffregisterutdrag.



Hur går man 
vidare?



Hur förebygga andligt våld? 

• Skapa direktiv och riktlinjer i samarbete med externa experter.

• Förbinda sig till dessa riktlinjer, vars mål är att skydda 

deltagarnas rättigheter och säkerhet.

• Vara redo att ständigt förbättra verksamheten.

• I händelse av svåra situationer, vara redo att öppet hantera det 

som hände, istället för att täcka över det.







En barndom utan
våld

Åtgärdsplan för förebyggande av våld

mot barn 2020−2025

Social- och hälsovårdsministeriet





Hälsobyn.fi 



Vem ska man kontakta? 



Stödföreningen för 
religioners offer, rf

➢ Målet för Stödföreningen för religioners offer är att förebygga andligt våld 

och stöda offer för andligt våld i Finland.

➢ Föreningen stöder personer som råkat i svårigheter inom religiösa 

samfund och deras närstående, genom stöd av andra i liknande situation. 

➢ Föreningen går ut med information om problem som förekommer inom 

trossamfund, och vi försöker påverka samhället och trossamfund så, att 

man inte accepterar och istället ingriper mot andligt våld.



Stödföreningen för 
religioners offer, rf

➢https://www.uskontojenuhrientuki.fi/

https://www.uskontojenuhrientuki.fi/


Stöd-
föreningen

för 
religioners

offer, rf



Vem ska man kontakta? 

• Kyrkans familjerådgivning

• Seri-stödcenter: offer för sexuellt våld

• Tukinainen: offer för sexuellt våld

• RIKU, Brottsofferjouren

• Stödföreningen för religioners offer: terapeuter och läkare

• Med flera… 



Ett  gemensamt 
mål: 

Andlighet och

religion som är

trygg och utan våld
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