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För många är religion en trygghet som förknippas med tillhörighet och gemenskap. Det har 
funktionen av en moralisk kompass man kan ta hjälp av vid uppstått tvivel eller när man känner 
sig vilsen. En religiös tro kan för vissa utgöra hela deras livs-och världsuppfattning och 
påverkar såväl deras medvetande och tänkande som vardagliga liv. Det finns dock de som inte 
har valt att inträda i en religiös värld utan är ofrivilligt uppväxta i den. Dessa personer upplever 
oftast någon grad av tvivel, men som nödvändigtvis inte behöver medföra någon större 
förändring. Ett upplevt tvivel kan dock innebära att personen väljer att lämna den religiösa 
rörelsen, vilket oftast får betydande och problematiska följder för den utträdda personen. Denna 
uppsats syftar till att uppmärksamma komplexiteten ett utträde från den religiösa gruppen 
Jehovas vittnen innebär, genom att försöka förstå och förklara hur någon som har utträtt 
förhåller sig till sitt tidigare liv innan utträdet. För att möjliggöra detta och för att kunna förstå 
hela den sammanhängande historien krävs det kunskap om varför man väljer att lämna, det vill 
säga utträdesorsaken. Uppsatsen syftar närmare bestämt till att lyfta fram problematiken ett 
utträde medför och försöka förstå hur man hanterar en sådan omfattande förändring, samt hur 
det påverkar ens identitet. Studien grundas på tre intervjuer med personer som alla är tidigare 
medlemmar av Jehovas vittnen och som blivit uteslutna. Intervjumaterialet kodades sedan 
utifrån de centrala teman som kunde identifieras och som kan liknas vid olika faser i 
utträdesprocessen, för att därefter analyseras med hjälp av narrativ metod för att kunna fånga 
intervjupersonernas egna berättelser och upplevelser. Materialet knöts sedan samman med 
utvald teori och hade både funktionen av att stärka teorin och visa på dess brister. Resultatet av 
studien visade att utträdesorsaker är högst individuella då de var olika för alla tre. Trots 
varierade orsaker kunde samtliga utträden kopplas till båda utträdemodellerna men i varierad 
omfattning. Studien visade nämligen att ett av utträdena på grund av sin ovanliga 
utträdesprocess inte helt överensstämde med en av modellerna och därför kan den uppfattas 
något svag. Det framkom även att deltagarna hade olika förhållningssätt till sin identitet som 
tidigare vittnen, vilket kan vara beroende av hur långt fram man är i utträdesprocessen och om 
man fortfarande har någon emotionell anknytning till samfundet.  
 
 
Nyckelord: Jehovas vittnen, utträdesorsaker, utträdesprocess, identitet
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Att vara religiöst troende kan för många i dagens Sverige vara främmande, men för de som är 

troende kan tron svara på frågor som berör livets mening och mål, samt ledsaga människor om 

vilka moraliska krav och plikter man har gentemot sina medmänniskor. Religion skapar 

gemenskap och för de troende samman och för många är det ett aktivt val att gå med i ett 

religiöst samfund, men detta gäller givetvis inte alla. Det finns de som föds in i en tro och som 

ofrivilligt har getts en förutbestämd livsuppfattning. För dessa personer är det inte ovanligt att 

uppleva tvivel och osäkerhet om sin lära och för vissa leder tvivlet till ett fullbordat utträde. Att 

lämna en religiös rörelse är sällan problemfritt då det är en långvarig, oftast påfrestande och 

omtumlande process där personen hamnar i ett ingenmansland och upplever en 

identitetsförvirring. De har inte längre någon grupptillhörighet utan befinner sig mellan två 

världar som de inte vet hur de ska förhålla sig till.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att uppmärksamma komplexiteten ett utträde innebär genom att 

försöka förstå och förklara hur man efter utträdet förhåller sig till sitt tidigare liv innan. För att 

kunna göra det är det nödvändigt att förstå varför man väljer att lämna ett samfundet och därför 

kommer uppsatsen även fokusera på utträdesorsaker. Genomgående tema i uppsatsen är 

identitet och identitetsskapande som närvarar under hela utträdesprocessen och är som tydligast 

vid ett utträde från en religiös rörelse. Med hjälp av denna uppsats vill jag alltså uppmärksamma 

problematiken med att utträda från något som är hela ens värld, hur man hanterar en sådan 

förändring samt hur det påverkar ens identitet. 

Det finns sedan tidigare ett antal studier som beskriver inträdet till religiösa 

grupperingar men inte lika många om utträdet (Liedgren 2007:71) och därmed inte heller om 

vilka konsekvenser ett utträde medför för den som lämnar. Ett in-och utträde är en 

sammanhängande process och därför är det lika viktigt att förstå varför människor lämnar som 

att förstå varför de går med (Wright 1988:144). Enligt Ebaugh är utträdesprocessen en unik 

process som inte kan förklaras enbart med hjälp av kunskap om inträdesprocessen, vilket gör 

att det fortsatt är ett relativt outforskat område (1988:8).  

Enligt Rennstam och Wästerfors (2015:24-25) måste sociala problem omvandlas 

till forskningsproblem genom att exempelvis lyfta fram viktiga områden som inte har 

analyserats i särskilt stor utsträckning. Denna uppsats belyser ett område som jag anser bör få 

mer uppmärksamhet och därigenom öka kunskapen om fenomenet, som sedan kan resultera i 
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att personer som har utträtt erbjuds rätt hjälp. För att undersöka detta område kommer jag att 

utgå ifrån tre frågeställningar: 

 

- Hur motiveras ett utträde ur Jehovas vittnen? 

- Hur ser utträdesprocessen ut? 

- Hur förhåller man sig till sitt tidigare liv efter ett utträde? 

 

1.3 Avgränsningar 

I denna uppsats har jag valt att endast studera Jehovas vittnen då jag vill att samtliga 

intervjupersoner ska ha samma bakgrund och samma religiösa lära, för att lättare kunna tolka 

och jämföra materialet. Eftersom uppsatsen syftar till att ge förståelse för och uppmärksamma 

komplexiteten med ett utträde från ett religiöst samfund, och inte att jämföra olika utträden från 

olika religiösa rörelser, anser jag att uppsatsen inte kommer att berikas av att se till andra 

rörelser. 

 En annan avgränsning är att samtliga intervjupersoner är svenska vittnen. 

Avgränsningen har gjorts på grund av uppsatsen omfattning, att jag föredrog att genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte i och med ämnets känslighet, och på grund av att svenska är 

mitt modersmål. Att genomföra intervjun på ett språk båda parter behärskar förebådar en 

flytande intervju utan språkliga störningar, och minskar dessutom risken för missförstånd eller 

missuppfattningar.  

                  Alla deltagare har även blivit uteslutna från samfundet vilket innebär att man har 

begått en försyndelse eller att medlemmen själv har bett om att få bli utesluten (Liedgren 

2007:33). En uteslutningen innebär att de andra vittnena kommer att ta fullständigt avstånd från 

personen (ibid.). 

 

1.4 Begreppsdefinition  

Eftersom begreppet identitet har en central roll i denna uppsats syftar denna del till att närmare 

beskriva och klargöra begreppet. Enligt Nilsson (2015:24-25) är identitet viktigt för att förstå 

hur personers upplevelser påverkas av olika tankar, känslor och minnesbilder. Identitet kan 

beskrivas som något som skapar upplevelsen av ett enhetligt själv och utgörs av minnen från 

tidigare upplevelser i livet (ibid.).  

För att kunna förstå en utträdesprocess är det även nödvändigt att ha kunskap om 

självet då det är förenat med identitet. Självet är en del av människans handlingsförmåga som 

styr tankar, sociala beteenden och tolkningar av omvärlden (Nilsson 2015:25). Självet påverkas 



	 3	

av den sociala verkligheten man har omkring sig som exempelvis kultur, roller, jämförelser och 

reaktioner i möten med andra människor (ibid.). Självet består av olika lager och innefattar 

beteendemönster, samhällsroller, personlighet och identitet (ibid.). 

Självet och identitet kan i kombination uttryckas på två sätt. Den ena kallas 

personligidentitet och avser personligheten och en persons nära relationer (Nilsson 2015:25). 

Den andra är socialidentitet vilket innebär att synen på vem man själv är även påverkas av de 

grupper man tillhör eller vill bli en del av (ibid.). Självet och identiteten kan därmed inte 

avskiljas från sociala och kulturell faktorer.  

Eftersom begreppen är så tätt förenade kommer jag i denna uppsats använda dem 

i kombination med varandra och endast benämna dem som identitet.  

 

2. Jehovas vittnen 
För att förstå intervjupersonernas berättelser är det nödvändigt att läsaren har kunskap om 

intervjupersonernas tidigare livsvärld och uppväxt. Detta avsnitt avser därmed att beskriva 

samfundets historia, deras verksamhet i Sverige samt hur vittnenas vardagsliv påverkas av 

samfundets läror.  

 

2.1 Samfundets historia  

Charles T. Russel startade i början av 1870-talet en bibelstudiegrupp i Pennsylvania i USA och 

anses vara grundaren till vad idag är Jehovas vittnen (Liedgren 2007:34). Namnet Jehova 

grundas i att det egentligen är Guds namn. Under slutet av 1800-talet hade alltfler studiegrupper 

bildats och Russel var den predikande ledaren (ibid.). Med tiden blev Russel alltmer övertygad 

om att jorden en dag skulle gå under, vilket ledde till att han snarare såg som profet och Guds 

företrädare på jorden än en pastor (Liedgren 2007:36).  

 Organisationens församlingsråd fick med tiden i uppgift att agera 

församlingsdomstolar genom att fördöma och utesluta personer som agerade felaktigt (Liedgren 

2007:43). Det kunde vara personer som på olika sätt var omoraliska eller konsekvensen av att 

man riktade kritik mot samfundet (Liedgren 2007:45). Uteslutningen hade en avskräckande 

effekt och resulterade i en alltmer sluten grupp (ibid.). 

Enligt samfundets egna rapport från 2018 hade organisationen 8 579 909 

medlemmar världen över (Jehovah’s Witnesses	 2019a) och år 2007 var de 6 741 444 

medlemmar (Liedgren 2007:15). 
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2.2 Samfundets framväxt i Sverige 

Samfundets tro nådde Sverige i slutet av 1800-talet genom att svenska emigranter i Amerika 

tog till sig läran och skickade hem böcker och skrifter till sina familjer (Liedgren 2007:36). Den 

första studiegruppen i Sverige startade i Stockholm år 1899 i och med att en liten grupp 

anhängare började träffas regelbundet (ibid.). Under följande år blev församlingarna och 

medlemmarna alltfler i Sverige. 

Antalet medlemmar i Sverige var 250 år 1925 och år 1945 hade de ökat till 2867 

medlemmar (Liedgren 2007:41). Idag har Sverige enligt Jehovas själva 22 330 förkunnare som 

undervisar Bibeln och 306 församlingar (Jehovah’s Witnesses 2019b). 

 

2.3 Samfundets doktrin  

Jehovas vittnen har en tro som grundar sig på Guds ord och har sin egna tolkning av Bibeln. De 

tror på Harmagedon som är tiden för Guds återkomst och som innebär att jorden kommer att 

omvandlas till Guds rike och där Jesus kommer bestämma vilka som ska få tillträda paradiset 

(Liedgren 2007:29).  

 Deras tro grundar sig i ren sanning och andlighet, vilket innebär att de tror på 

tillgiven kärlek till Gud och att man ska underkasta sig honom till fullo (Liedgren 2007:29). 

Detta innebär även att samfundet inte använder sig av symboler som exempelvis kors eller 

ritualer (ibid.) och de firar inte heller traditioner såsom julafton eller födelsedagar, med 

undantag av en högtid, Åminnelsen som firas till minne av Jesus sista måltid (Liedgren 

2007:16).   

 Att vara ett vittne medför många åtaganden som påverkar vardagslivet. För att 

vara ett vittne krävs det att man är döpt (Liedgren 2007:31) och att man går på obligatoriska 

möten flera gånger i veckan (Liedgren 2007:32). Som vittne ska man även gå i tjänsten, det vill 

säga att sprida Guds budskap, vilket vanligtvis görs genom att knacka dörr. Träffar utöver 

mötena är inte obligatoriska men uppmuntras av organisationen.  

 Rörelsen räknar bara de som är döpta och som missionerar som vittnen och därför 

är det endast dessa personer som räknas i antalsstatistiken (Liedgren 2007:15). Inom 

organisationen registreras antalet timmar församlingen missionerar och om någon inte 

rapporterar antalet tjänstetimmar under en månadsperiod kommer hen registreras som inaktiv 

medlem (ibid.). Detta innebär att man engagerar sig mindre och mindre i samfundet (Liedgren 

2007:33).  

 Det finns två olika sätt att gå ur organisationen. Det ena är genom att bli utesluten 

vilket beskrevs under avsnittet avgränsningar och det andra är genom att bli en inaktiv medlem. 
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Man har då inte begått någon synd men räknas ändå inte som ett vittne i statistiken då man 

anses vara svag i sin tro (Liedgren 2007:33). En tidigare medlem kan be om att få komma 

tillbaka till församlingen (Liedgren 2007:48). Det krävs dock att personen uppvisar genuin 

ånger och att man beter på ett sätt som visar att man vill tillbaka.  

 

3. Tidigare forskning 
3.1 Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i 

Sverige 

Liedgren har i sin doktorsavhandling studerat hur och under vilka förutsättningar personer 

väljer att in-och utträda från Jehovas vittnen i Sverige. För denna uppsats är dock endast utträdet 

av intresse. Hon har utifrån intervjuer och en textanalys av en tidigare medlems dagbok 

analyserat inträdes-och utträdesprocessen. Med hjälp av studien drog hon slutsatsen att 

utträdesprocessen oftast sker under en längre tidsperiod och består av sju olika faser (Liedgren 

2007:200). Dessa faser sker inte i kronologiskordning, men samtliga bör gås igenom för att 

personen inte längre ska befinna sig i organisationens tankebanor (ibid.).  

Den första fasen är att personen upplever olika grader av tvivel vilket kan uppstå 

på grund av brister i ideologin, för högt ställda krav från samfundet eller att man är utarbetad 

(Liedgren 2007:163). Förutom att graden av tvivel varierade skiljde sig även tidslängden mellan 

uppstått tvivel och beslutet att lämna (ibid.). Nästa steg i processen är prövning av tvivel som 

innebär att personerna söker andra alternativ genom att bejaka intressen utanför organisationen, 

att läsa kritisk litteratur från tidigare avhoppare, eller att samtala om sitt tvivel med någon 

utanför samfundet (Liedgren 2007:165-166). Det tredje steget är vändpunktsfasen, det vill säga 

då personen inte längre kan identifiera sig med den uppfattning hen tidigare haft (2007:166). 

Det kan finnas flera vändpunkter i en process och dessa varierar i grad av betydelse (ibid.). Den 

slutliga vändpunkten sker då personen intellektuellt och känslomässigt omprövar sina val 

(ibid.). Nästa steg i processen är olika beslutsfattanden som kan genomföras mer eller mindre 

medvetet och som nödvändigtvis inte resulterar i ett utträde (Liedgren 2007:167). Trots att 

personen beslutat sig för att utträda innebär det nödvändigtvis inte att hen kommer att göra det 

och därmed kan personer befinna sig på olika steg i verkställigheten (Liedgren 2007:168). När 

ett utträde sedan har genomförts hamnar personen i en bearbetningsfas som innebär att hen 

reflekterar över sin relation till organisationen och hur det har påverkat en (Liedgren 2007:169). 

Efter bearbetningen befinner sig personen i ett stadie där de starkaste känslorna gentemot 

organisationen är borta, och man har numera ett relativt neutralt förhållningssätt till rörelsen 
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(Liedgren 2007:170). Denna fas är i slutskedet av processen och infinner sig efter att känslorna 

har varit som mest laddade (ibid.).  

 

3.2 ’Losing my religion’: Managing identity in a post-Jehovah´s Witness 

world 

Eftersom studier på utträden från Jehovas vittnen i Sverige är begränsade kommer jag utgå ifrån 

en studie som gjordes i syfte av att försöka förstå varför unga infödda vittnen i Australien valde 

att lämna. Jehovas vittnen som rörelse kan skilja sig åt beroende på vilket land rörelsen befinner 

sig i och därmed även utträdesprocessen, men eftersom både Australien och Sverige är sekulära 

länder tillhörande västvärlden bör de inte vara alltför olika. 

Studien grundas på sju intervjuer och analyserades med hjälp av ett narrativt 

tillvägagångssätt. Av studien kunde två orsaker till ett utträde urskiljas. Den ena uppstod som 

en konsekvens av konflikter mellan personen och samfundets lära och doktrin (Hookway & 

Habibis 2015:848) och den andra orsakades på grund av konflikter mellan personen och de 

vardagliga restriktionerna, samt på grund av en nyfikenhet för den sekulära världen utanför 

(ibid.).  

Ett utträde orsakades dock inte enskilt av någon av konflikterna men i 

kombination med varandra gav det känslan av utanförskap och avvikelse (Hookway & Habibis 

2015:848). Tvivlet mot samfundets doktrin uppstod även genom ifrågasättande av den 

patriarkatiska strukturen och att man fråntas möjligheten att förändras och utvecklas (ibid.). Det 

framkom även att en orsakade faktor var avsaknaden av frihet från samfundets regler och 

restriktioner, avsaknaden av självbestämmelse och att själva fritt få bejaka sina drömmar och 

mål utanför organisationen (Hookway & Habibis 2015:849). Studien visade ytterligare att 

föräldraskap kan bidra till sina barns utträden genom att deras kontroll och bestämdhet 

motiverar ungdomarna att motsätta sig sina föräldrar (Hookway & Habibis 2015:850). 

 Efter utträdet upplevde personerna identitetsförvirring och tvingades finna en ny 

moralisk kompass att förhålla sig till. Detta var en ambivalent och förvirrande tidsperiod som 

medförde att några tog professionellhjälp, och andra vända sig till självhjälpslitteratur, 

populärkultur eller fann andra intressen som hjälpte dem finna en ny identitet (Hookway & 

Habibis 2015:851). 
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4. Teori 
4.1 Symbolisk interaktionism 

Denna uppsats tar avstamp i idén om att mänsklig interaktion sker med hjälp av symboler. Detta 

är en teori grundad av George Herbert Mead och Charles Horton Cooley. Teorin har två 

utgångspunkter, interaktion och symboler. Interaktion är när två saker på något sätt har en 

inverkan på varandra (Värnlund 1975:31). Människor har en inverkan på varandra genom att 

de påverkar och förändrar varandras intressen, motiv och föreställningar (Värnlund 1975:32). 

”Symbolisk” innebär att teorin utgår ifrån att de flesta beteenden och handlingar är symboliska, 

med andra ord att de består i att människan använder sig av rörelser, gester och föremål på ett 

sätt som syftar till någonting annat än tingen i sig (ibid.).  

 Interaktion uppstår genom att gester används och som mottagaren reagerar på, 

och därmed kan gester bli socialt betydelsefulla och skapa en kommunikation mellan två eller 

fler individer (Berg 1975:45). Gester kan även vara vokala gester i form av ljud (Berg 1975:46). 

Kommunikationen består av att bägge parter uppfattar gesterna på samma sätt och därmed även 

symbolernas budskap.  

 En del av teorin fokuserar även på medvetandet om ett objekt, det vill säga hur 

olika objekt uppfattas som meningsfulla av och för den person som betraktar den (Berg 

1975:48). Betydelsen objekten har finns varken i objektet i sig eller hos den individ som 

hanterar objektet, utan uppstår i och med rollövertagandet och därmed i den sociala 

interaktionen (ibid.).  

 

4.2 Totala institutioner 

Erving Goffman studerade också interaktioner mellan människor, dock i slutna miljöer, något 

han kallar totala institutioner. Dessa institutioner är fängelser, mentalsjukhus, 

militäranläggningar och kloster och som på grund av sin konstanta isolering och övervakning, 

har liknande påverkan på personerna tillhörande dessa, så kallade intagna. Goffman definierar 

begreppet totala institutioner som en plats där ett stort antal människor i likartade situationer 

bor och arbetar (Goffman 2014:9). Dessa personer lever under en längre tid ett instängt och 

administrerat liv (ibid.). Institutionerna tar även anspråk på medlemmarnas tid och intresse och 

utgör därmed deras värld. De tenderar även till att isolera medlemmarna genom att hindra dem 

från socialt umgänge med personer utanför (Goffman 2014:13).   

 De institutioner som tydligast exemplifierar totala institutioner är fängelser och 

mentalsjukhus, men Goffman skriver även att reträttplatser är en typ av total institution 
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(Goffman 2014:14). Han understryker dock att teorin inte helt oklanderligt kan appliceras på 

reträttplatser utan fungerar mer som en konkret utgångspunkt (ibid.).  

Jehovas vittnen kan av flera skäl inte anses vara en total institution. De är bland 

annat inte isolerade från omvärlden eller befinner sig konstant på samma plats. Trots detta 

finner jag ändå det lämpligt att utgå ifrån Goffmans teori då det finns många likheter mellan 

rörelsen Jehovas vittnen och hans beskrivning av totala institutioner, och även mellan hur han 

beskriver de intagnas upplevelser och vad före detta medlemma av Jehovas vittnen berättar. 

Goffmans idé kan därmed inte appliceras på rörelsen Jehovas vittnen, men bör istället ses som 

en liknelse, och fungera som en utgångspunkt för att förstå hur en detaljstyrd och sluten 

organisation påverkar personer tillhörande en sådan grupp.  

 Institutionerna utmärker sig även genom att de dagliga aktiviteterna är noggrant 

planerade och påtvingade ovanifrån (Goffman 2014:15). Bevakning och kontroll av 

medlemmarna är ytterligare ett kännetecken och man ser därmed till att medlemmarna gör vad 

de har blivit uppmanade att göra (ibid.). Det är även nödvändigt för institutionerna att 

personerna är samarbetsvilliga, vilket man ser till upprätthålls med hjälp av olika sanktioner 

(Goffman 2014:22). En person som är underkastad en total institution går igenom en moralisk 

förändring, vilket påverkar personens uppfattning om sig själv och hens andra betydelsefulla 

personer (Goffman 2014:21). Denna förändringsprocess medför att individens personlighet 

trycks undan då hen frånskiljs omvärlden. Att vara underkastad en total institution innebär även 

att den tidigare rollindelningen bryts ner i och med isoleringen, vilket leder till en rollförlust 

(ibid.). Om en person lämnar institutionen är det oftast inte en smärtfri process utan snarare 

fylld med ångest då individen har tagits ifrån sin personlighet och genomgått en rollförlust 

(Goffman 2014:56).  

 

4.3 Utträdesmodeller  

Wright kunde utifrån tidigare litteratur identifiera tre olika analytiska perspektiv och modeller 

på utträden. Dock är endast två av dem relevanta för denna uppsats. Ett utträde görs antingen 

genom ett rollutträde eller på grund av ett konsekvent ointresse (Wright 1988:146). Idén om ett 

rollutträde grundas i att beteenden uppstår genom omgivningens sociala förväntningar och som 

människan bejakar, det vill säga att en individs agerande förklaras genom att hen efterlever 

olika obligationer och befogenheter som har bestämts av gruppen (ibid.). Individen accepterar 

och efterlever rollen antingen genom att ställa sig likgiltig till den eller genom att uppta rollen 

(ibid.).  
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Forskare har olika sätt att se på rollteori men enligt Bromley och Shupe börjar 

utträdesprocessen med en rollkonflikt (Wright 1988:147). De förklarar det som att när ledarens 

förväntningar och krav överstiger kraven som personerna som efterlever de har, uppstår en 

personlig konflikt. Om den interna konflikten inte har utretts kommer individen troligtvis 

upptäcka att hen inte fullhjärtat tar sig an rollen, utan den ersätts gradvis av ett rollförnekande 

(ibid.). En sådan rollkonflikt behöver nödvändigtvis inte upptäckas av andra medlemmar då 

hens beteende och agerande sker enligt rutin, och därmed kan individen försöka finna en nya 

roll utanför rörelsen (ibid.).   

Bromley och Shupe fann även att personer som har utträtt en religiös rörelse oftast 

blir en del av den antikulturella rörelsen, genom att exempelvis engagera sig i olika 

stödorganisationer för personer som utträtt, att uttala sig om rörelsens problematik och att på 

andra sätt dela med sig av sina erfarenheter (Wright 1988:147). En sådan rollförändring kan 

uppstå efter att personen har genomgått terapi eller på olika sätt rehabiliterats och därmed getts 

en nya referensgrupp, identitet och roll (ibid.).  

 Beckford som är en annan rollteoretiker anser att missnöjda efterlevandes utträde 

inte är en noggrant uträknad plan, utan bör istället ses som ett förverkligande av en tvetydig och 

ambivalent process som orsakas av och ser olika ut för vardera individ (Wright 1988:148). Det 

finns alltså ingen gemensam källa till det upplevda missnöjet utan orsaken till utträdet varierar 

(ibid.).  

En del av hans studie handlar om hur utträdda personer framställer sig själva. 

Resultatet var att personer även efter utträdet fortfarande var ambivalenta över deras tidigare 

roll och låter sig påverkas av sitt tidigare beteende trots avståndstagandet från sin tidigare grupp 

(ibid.). Beckford menar även att ett rollspel kan förekomma då en utträtt person vill undvika 

konfrontationer mellan sig och hens nya omgivning. Personen försöker därför visa att hen lever 

upp till de förväntningar omgivningen har på den nya roll (ibid.).  

 Ytterligare en rollteoretiker är Goffman som med sin teori dramaturgisk handling 

anser att människor agerar och beter sig på olika sätt beroende på miljö och situation. Dessa 

situationer kan delas in i två kategorier, den ena där personen kan liknas vid att stå på en scen 

framför en publik, och den anda när personen befinner sig bakom kulisserna och förbereder sig 

inför nästa framträdande (Engdahl & Larsson 2011:57). Människan betraktar därmed andra som 

en publik i sitt egna uppträdande och personen framställer sig på ett visst sätt för att kunna 

”kontrollera” dem (ibid.).  

 Den andra sortens utträde uppkommer som en följd av ett minskat engagemang 

och intresse för rörelsen och börjar enligt Skonovd även den med en kris (Wright 1988:150). 
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Krisen kan bestå av interna eller externa konflikter såsom sociala splittringar hos individen, 

isolation, osäker tillgivenhet till rörelsen eller osäkerhet om lagligt och olagligt (ibid.). 

Krisfasen följs sedan av en omvärdering av individens religiösa identitet, livsstil och 

världsuppfattning, vilket kan uppfattas genom att personen undviker och trycker ner vissa 

tankar eller att man rationaliserar problemet etc. (Wright 1988:150-151). Steget därefter handlar 

om att personen inte längre har någon tillgivenhet till rörelsen, vilket leder till att personen inte 

längre är lika involverad i organisationen och därmed har inte organisationen längre någon 

kontroll över individen (Wright 1988:151). Individen befinner sig nu i en kognitiv 

förändringsfas, det vill säga att hen befinner sig emellan två sociala världar då hen försöka bryta 

ner sin gamla identitet och skapa sig en ny (ibid.). Det sista steget för ett fullbordat utträde är 

kognitiv omorganisering som syftar på hur väl individen lyckas återanpassa sig in i den nya 

världen och lämna det gamla (ibid.).  

Wright gör en egen utträdesstudie och kommer bland annat fram till att personer 

som lämnat en religion oftast upplever social förvirring, så kallat ”floating” vilket innebär att 

personen inte vet hur hen ska förhålla sig till båda världar (Wright 1988:152). Detta bör dock 

snarare ses som en fas eller ett tillstånd och inte som en utträdesmodell. 

En sådan förvirring menar Rothbaum uppstår till följd av att dessa personer förlorar sin 

livsstruktur, sin identitet och sin världsliga mening på en gång (1988:205). De har inte längre 

någon grupp de finner trygghet och stöd hos. De har blivit inlärda att se omvärlden på ett visst 

sätt och som oftast riktar kritik mot personer som befinner sig i omvärlden, och ska nu försöka 

bli ett med den värld de är inlärda att ta avstånd ifrån (Rothbaum 1988:205-206). Personen har 

en fot i vardera värld, men tillhör inte någon av dem (Rothbaum 1988:206). Förändringen 

innebär att de måste hitta ett sätt att lämna den gamla gruppen och skapa en ny identitet utanför 

samfundet (ibid.). För att personen ska lyckas etablera sig i den nya världen krävs det att hen 

interagerar med personer utanför samfundet genom att exempelvis studera, arbeta eller umgås 

med kompisar (Wright 1988:153). Dessa faktorer hjälper individen att legitimera förändringen 

de genomgår (ibid.) och att kunna se tillbaka på sitt tidigare liv som något tillhörande det 

förflutna.  

 

5. Metod  
5.1 Urval  

Eftersom uppsatsämnet är känsligt är tillgången på lämpliga intervjukandidater begränsad. 

Detta innebar att jag inte kunde avgränsa urvalet för mycket då det skulle riskera att stänga ute 

potentiella intervjupersoner. Istället tvingades jag vara öppen för variationen av 
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intervjupersoner och antalet som vill ställa upp. De få krav jag hade var dock att deltagarna 

skulle vara tidigare medlemmar och numera uteslutna av Jehovas vittnen, vilket är ett samfund 

som i stycket nedan kommer beskrivas som ”greedy institutions”. På grund av 

urvalsbegränsningen är urvalet ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval 

innebär att man väljer kandidater utifrån effektivitet och enkelhet (Patton 1990:115) och 

snöbollsurval innebär att personerna väljs utifrån en nyckelperson som rekommenderar en 

vidare till någon de anser skulle passa för intervjuämnet (Patton 1990:111). Dessa två 

tillvägagångssätt var nödvändiga då det var svårt att nå personer som utträtt och som aktivt 

visade intresse av att vilja delta. Urvalen riskerar att ge en ensidig bild av fenomenet, men på 

grund av uppsatsens tidbegräsning och ämnets känslighet nöjde jag mig med att åtminstone 

kunna ge några exempel på hur religiösa utträden kan påverka personer. 

 Urvalet utgörs som sagt av personer som tidigare varit medlemmar av Jehovas 

vittnen och som numera är uteslutna från organisationen. Valet av tidigare religiösa medlemmar 

grundas på Cosers beskrivning av ”greedy institutions”, det vill säga institutioner vars fokus är 

att motivera människor till att vara lojala mot dem (Coser 1974:1). Sådana institutioner kräver 

tid och energi från sina medlemmar och konkurrerar om deras lojalitet jämtemot hens andra 

intressen (Coser 1974:2). För att minska risken för att medlemmarna hamnar i en 

identitetskonflikt som sedan kan resultera i ett utträde, försöker institutionen att utgöra en så 

stor del av medlemmarnas liv som möjligt (Coser 1974:4).  

 Mitt urval bygger därmed på idén om att ett utträde från ett religiös församling 

och att lämna rollen som tidigare religiös utövare, innebär en särskild komplicerad och komplex 

utträdesprocess då tron och läran utgjorde hela deras tidigare världsuppfattning. Denna uppsats 

syftar därmed till att skapa förståelse för och lyfta fram komplexiteten med ett utträde i dess 

mest extrema form och hur det påverkar interaktionen med andra människor samt sin egna 

identitet, och därmed missgynnas inte uppsatsen av ett brett och varierat urval. 

 Uppsatsen tar endast hänsyn till faktorer såsom hur gamla intervjupersonerna var 

när de gick med och ur, hur länge de var med i samfundet och hur många år det har gått sedan 

de lämnade Jehovas. Dessa faktorer påverkar inte urvalet men hjälper läsaren att förstå 

berättelserna som en sammanhängande historia och hur det påverkar personernas 

förhållningssätt till sina tidigare liv.  

 

5.2 Utförande 

Denna uppsats grundas på tre intervjuer, varav en jag kom i kontakt med via sociala medier 

efter jag läste en nyhetsartikel om hennes utträde från Jehovas vittnen. Den andra personen kom 
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jag i kontakt med genom en kursare som i sin tur föreslog att jag skulle kontakta min tredje 

deltagare. Samtliga personer var obekanta för mig innan intervjuerna genomfördes. 

Jag valde intervjuer som metod då jag ville fånga intervjupersonernas livsvärldar, 

vilket innebär att man intresserar sig för att försöka förstå hur aktörerna själva upplever sociala 

fenomen, och att beskriva den värld och verklighet de upplever (Kvale & Brinkmann 2014:44). 

Eftersom jag intresserade mig för att beskriva deras egna uppfattningar och upplevelser efter 

sitt utträde, och då jag ville att de skulle reflektera över vilka tankar och känslor som uppkom i 

och med utträdet var intervjuer en lämplig metod.  

 Forskningsintervjuer skapar kunskap som konstrueras i interaktion mellan 

intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2014:18). Kunskapen utgörs av utbytet 

av åsikter och uppfattningar som sker mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & 

Brinkmann 2014:19). Interaktionen dem emellan öppnar för innehållsrika och uttömmande 

svar, förutsatt att intervjupersonen känner sig trygg i situationen. Interaktionen öppnar även för 

att man kan lyckas komma relativt nära aktörens egna uppfattning genom att man kan ställa 

följdfrågor eller förtydliga något som varit otydligt, och som minimerar risken för att forskaren 

gör en egen tolkning.  

I denna uppsats valde jag att göra enskilda semistrukturerade intervjuer därför att 

jag ville att intervjupersonen obehindrat skulle tillåtas ge innehållsrika svar utan att påverkas 

för mycket av mig. Svaren ska dock täcka de centrala teman uppsatsen bygger på och därför 

bör inte intervjun vara helt ostrukturerad. Att ha semistrukturerade intervjuer möjliggör att 

intervjuaren fritt får berätta men där intervjuaren vägleder i vilken riktning samtalet ska gå. 

Metoden öppnar även upp för uppkomsten av nya oväntade men relevanta tankar eller 

reflektioner som intervjuaren inte förutsåg, vilket skapar en ny dimension i materialet.  

Att intervjuerna genomfördes enskilt och inte i grupp beror främst på ämnets 

känslighet som i grupp kan innebära att intervjupersoner väljer att utesluta vissa delar i 

berättelsen. Gruppintervjuer skulle dock kunna tänkas ge mer uttömmande svar om 

intervjupersonerna blir mer bekväma med varandra, men eftersom jag ville nå de enskilda 

berättelserna och upplevelserna, och förstå dem som en sammanhängande historia, krävdes det 

att berättaren gavs tid och utrymme att reflektera över sina svar. 

 

5.3 Begränsningar 

När en person berättar om något förflutet är det en konstruktion som görs i efterhand och 

därmed beskrivs händelser och känslor sällan som en korrekt spegelbild av det som tidigare 

inträffade. Berättelser påverkas även av tiden mellan utträdet och när den berättas. För Maria 
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har det gått 18 år och för Roger har det gått 30 år sedan utträdet och därmed har de haft mer tid 

att bearbeta sitt förflutna, medan det endast har gått 11 år för Ida. Detta påverkar givetvis deras 

förhållande till rörelsen och även deras berättelser. Att både Maria och Roger jobbar med en 

stödorganisation för personer som vill lämna extrema rörelser påverkar också deras 

förhållanden till samfundet, samt hur de berättar om sina tidigare liv. En berättelse berättas 

alltid utifrån ett syfte, och därför kan Marias och Rogers berättelser ha påverkats av att de aktivt 

jobbar med att hjälpa avhoppare. 

 Kunskapen vid intervjuer erhålls genom att forskaren med hjälp av sin 

förförståelse tolkar både vad som berättas och hur de berättas. Detta riskerar att bilden av den 

verkliga upplevelsen skiljer sig från bilden forskaren ger och kan därmed vara missvisande. 

Reliabilitet vid intervjuer är svårt att uppnå eftersom det inte går att ”frysa” sociala miljöer och 

interaktioner mellan människor då de inte är mätbara (Bryman 2011:352). Det är även svårt att 

uppnå hög validitet då intervjuer oftast utgörs av ett begränsat urval (ibid.). Graden av 

reliabilitet och validitet försvagar studien något, men kan motverkas om studien är transparent 

och detaljerat beskriven.  

 

5.4 Analys 

Jag har valt att använda mig av narrativ analys som tar hänsyn till de tillfälliga sociala 

strukturerna och händelseförloppet i intervjuberättelserna (Kvale & Brinkmann 2014:268). 

Analysen innebär att man fokuserar på historiernas berättelse, hur den konstrueras och hänger 

samman (ibid.). Metoden är särskilt relevant då intervjupersonernas berättelser är subjektiva 

och konstruerade i efterhand. Med hjälp av narrativ analys kan man rekonstruera en ny och mer 

innehållsrik sammanhängande historia utifrån de olika intervjupersonernas egna berättelser 

(ibid.), vilket även är ett sätt att urskilja likheter och skillnader i intervjuerna. Narrativ analys 

är en lämplig metod då jag vill förstå hur människors tankar, känslor och handlingar hänger 

samman (Kvale & Brinkmann 2014:270) efter ett utträde från ett religiöst samfund. Metoden 

är även lämplig för att identifiera och urskilja olika vändpunkter i berättelserna. Vändpunkter 

är handlingar eller avgörande händelser i en människas liv då allt ställs på sin spets (Johansson 

2005:319). Dessa händelser skapar ett ”före” och ett ”efter” och har inneburit en förändring i 

personens sätt att leva eller hens sociala status (Johansson 2005:320).  

 Berättelserna säger mer än bara dess innehåll. De beskriver även hur 

intervjupersonerna framställer sig själva genom vad de berättar och hur det väljer att berätta 

något, exempelvis genom deras ordval (Rennstam & Wästerfors 2015:58). Detta innebär att 

berättelsen i sig utgör en del av personens förhållande till sin roll och identitet, vilket möjliggör 
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att analysera deras syfte med berättelsen (ibid.). Därför är det även relevant att analysera hur 

något berättas och inte bara vad som berättas, något som kallas analytic bracketing (Rennstam 

& Wästerfors 2015:53).  

 Under analysen kodades materialet utifrån olika betydelsefulla teman som 

framkom i materialet och kopplades sedan till utträdesmodellerna som presenterades i 

teoriavsnittet. Goffmans teori om totala institutioner applicerades även på materialet i syfta av 

att stärka min argumentation om att Jehovas vittnen som organisation kan liknas med hans 

tankeidé.  

 

6. Etiska aspekter 
För intervjupersonerna rör de etiska aspekterna deras frivillighet till att genomföra intervjuerna, 

deras integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman 2011:131). Detta innebär att samtliga 

deltagare ska informeras om undersökningens syfte, att deltagandet sker under frivilliga 

premisser och att de ges information om sina rättigheter (ibid.). Detta gjordes i början av vardera 

intervju. Det gavs även information om att intervjun var konfidentiell och i sin helhet endast 

skulle läsas av mig. För att undvika identifiering av deltagarna informerades de även om att 

namn och annan information som kan identifiera dem kommer bytas ut. De blev även 

informerade om att de skulle få tillgång till transkriberingen och den färdiga analysen om de så 

önskade, för att försäkra mig om att jag tolkade och uppfattade dem på rätt sätt.  
 Ytterligare en etisk aspekt är forskarrollen som berör hur forskaren som person är 

avgörande för studiens kvalité och hållbarhet i etiska beslut (Kvale & Brinkmann 2014:111). 

Forskarens integritet genom sin kunskap, erfarenhet och uppriktighet är särskilt central vid 

intervjuer då det är genom forskaren kunskapen erhålls (ibid.). Ett etiskt krav är att uppnå 

vetenskaplig kvalité vilket görs genom att studien är så korrekt och transparent som möjligt 

(ibid.). Detta möjliggör att läsaren kan följa hela processen och förstå materialet utifrån 

kontexten den grundas på. För att studien ska kunna uppnå vetenskaplig kvalité krävs det att 

forskaren innehar ett objektivt förhållningssätt till sitt materialet, särskilt om studiens syfte är 

att beskriva och förstå andra personers upplevelser och livssfärer.  

 För att studien ska vara så transparent som möjligt är det nödvändigt för läsaren 

att veta att jag innan studien inte hade något förhållande till Jehovas vittnen eller tidigare 

vittnen. Jag hade därmed ytterst få förkunskaper och föreställningar om området, vilket gynnar 

min objektivitet. Dock riskerar min förförståelse som mestadels grundades på stereotyper ändå 

att påverka analysen av materialet. Det bör även tilläggas att jag under mitt sökande efter 
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deltagare på internet stötte på artiklar och uttalanden från tidigare vittnen. Samtliga hade 

liknande kritiska uppfattningar om utträdet, vilket kan ha påverkat min föreställning om ett 

utträde från Jehovas vittnen innan intervjuerna genomfördes. 

 

7. Intervjupersoner 
7.1 Ida  

Ida är 33 år gammal och bor i en av Sveriges större städer. Hon är förnuvarande student och har 

snart en färdig kandidatexamen. Ida är född och uppvuxen inom samfundet och har gjort två 

brytningar. Det första vid 15 års ålder men eftersom hon vid tillfället inte var döpt blev hon inte 

utesluten. Den andra brytningen skedde vid 22 års ålder och denna gången var hon döp och blev 

därmed utesluten. Ida var med i samfundet i 22 år, med ett avbrott på 3 år och vid 

intervjutillfället var det 11 år sedan hon utträdde. Ida var under sin tid som vittne relativt aktiv 

i samfundet genom att regelbundet gå på möten och i tjänsten. 

 

7.2 Maria 

Maria är en 52 årig universitetsadjunkt och legitimerad psykolog och arbetsterapeut som bor i 

en svensk storstad. Maria var med i samfundet från 3-4 års ålder och är därmed i princip 

uppvuxen i det. Därefter bröt hon officiellt med samfundet vid 34 års ålder men berättar att 

brytningsprocessen redan hade börjat 11 år tidigare. Hon var med i Jehovas i cirka 30 år och 

när intervjun genomfördes var det 18 år sedan hon utträde. Maria beskriver sitt engagemang i 

samfundet som att hon var andlig och korrekt. 

 

7.3 Roger  

Roger är en 69 årig examinerad ingenjör och egen företagare och bor idag i en svensk storstad. 

Han var med i samfundet från 6-7 års ålder och är därmed nästintill uppvuxen i det. Roger blev 

officiellt utesluten vid 35-36 års ålder men berättar att brytningsprocessen hade påbörjats 6-7 

år tidigare. Roger var med i 30 år och när intervjun genomfördes var det 30 år sedan utträdet. 

Roger var högt uppsatt i församlingen och var under en period även äldste. Han jobbade 

dessutom under 2,5 år heltid i samfundet.  
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8. Analys 
8.1 Orsaker till ett utträde 

Detta avsnitt består av fem områden som utmärkte sig i materialet och utgör olika faser i 

utträdesprocessen. För att kunna förstå hur en person förhåller sig till sitt tidigare liv krävs det 

kunskap om hur de uppfattade sin tidigare vardag. En ”ny” identitet utgörs som beskrivet ovan 

av tidigare minnen och är därmed beroende av ens gamla jag. Man måste därmed se till hela 

sammanhanget och därför är det nödvändigt att veta varför deltagarna valde att lämna. Att välja 

att utträda från Jehovas vittnen kan grundas sig på olika saker, men oavsett orsak är det en tids- 

och energikrävande process. Att både Marias och Rogers utbrytningsprocess började flera år 

innan det officiella utträdet, och att Ida genomgick två brytningar från samfundet, indikerar på 

hur omtumlande och komplicerad en utträdesprocess kan vara. Alla tre intervjupersoner har 

olika orsaker till utträdet, vilket Beckford anser beror på att utträdena är spontana reaktioner på 

tidigare ambivalenta processer, och därmed finns det ingen gemensam orsakande faktor 

(Wright 1988:148). Gemensamt för alla intervjupersoner är dock känslan av att utträdet 

slutligen var det enda alternativet, och att de började ifrågasätta samfundets lära utifrån annan 

fakta från exempelvis skolan. I Marias fall var det tydligt att utträdet var det enda alternativet 

då hon valde att lämna samfundet som en följd av att hon inte stod ut med att självutplåna sig 

själv. För som vittne berövas man möjligheten att följa sina egna önskningar, drömmar eller 

lustar (cf. Goffman 2014:35). Hon orkade inte underkasta sig organisationen eftersom kraven 

och förväntningarna på henne översteg hennes egna krav, och därmed befann hon sig i en 

rollkonflikt som sedan ledde till ett utträde (cf. Wright 1988:147).  

För Ida handlade utträdet om att hon förlorade tillhörighetskänslan till vittnena. 

Hon kände sig annorlunda och utanför gruppen och kunde inte längre identifiera sig med dem, 

i synnerhet inte med deras entusiasm för läran. Hon beskrev det som att hon inte längre 

helhjärtat kunde var ett vittne, vilket Bromley och Shupe förklarar som en uppstådd 

internkonflikt som slutligen resulterade i ett rollförnekande och ett utträde (Wright 1988:147).  

Ida kände skam över att vara ett vittne, särskilt i möten med personer utanför 

organisationen såsom i skolan eller när hon tjänstgjorde. Utanförskapet fick henne att vända sig 

till sina arbetskamrater utanför Jehovas. Att hon umgicks alltmer med dem resulterade i ett 

minskat engagemang och intresse för rörelsen, vilket är i enlighet med Skonovds utträdesmodell 

(Wright 1988:150).  

Rogers orsak till utträdet var en följd av att han inte längre kunde stå bakom 

samfundets lära, då den inte överensstämde med den vetenskaplig fakta han upptäckte under 

universitetsstudierna. Han började därefter ifrågasätta realiteten i rörelsens uppfattningar och 
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därav förlorade han sin tillgivenhet till samfundet, vilket innebar att samfundet inte längre 

kunde kontrollera honom (Wright 1988:151). Att utträdet var bestämt och skulle fullföljas 

framkom i hans svar på frågan om utträdet vägde tyngre än konsekvenserna av att förlora familj 

och vänner ”aa jag visste att det förr eller senare så kommer en punkt där jag måste säga till att 

nu går det inte längre”. Rogers beslutsamhet över att lämna ger intrycket av att han redan hade 

bestämt sig och att det inte fanns någonting som skulle hindra honom från att göra det.   

Samtliga intervjupersoner valde att lämna samfundet av olika anledningar och 

därför kan orsaken till ett utträde delas in i tre kategorier. Den ena handlar om bristen på frihet 

och att ständigt kontrolleras, vilket omöjliggör utveckling av din egna person och identitet. Den 

andra kategorin handlar om att man inte längre identifiera sig med gruppen och därmed 

upplever utanförskap och en ensamhet. Den tredje kategorin orsakas även den av avsaknad av 

upplevd tillhörighet, dock på grund av att personen inte längre är övertygad om samfundets lära 

och tro utifrån annan påvisad vetenskap. Trots skilda orsaker kan man av detta utläsa att 

identitet är centralt för samtliga utträden och tillhörighet för två av dem. 

 

8.2 Vändpunkter 

Eftersom utträdesprocessen är tidskrävande går det oftast att urskilja flera olika orsaker till 

varför en person väljer att lämna. Dessa händelser behöver nödvändigtvis inte leda till det 

slutliga utträdet, utan kan ses som faktorer till uppstått tvivel. Det finns dock särskilda händelser 

som blir avgörande för en fulländad förändring, i detta fall ett utträde.  

Vid Idas officiella utträde kunde två vändpunkter urskiljas. Den ena var när hon 

för första gången kände sig annorlunda jämfört med de andra vittnena, vilket innebar att hon 

drog sig bort från dem, och den andra när hon började betraktade samfundet som en sekt. Detta 

tyder ytterligare på hennes minskade engagemang för Jehovas och att utträdet inte var planerat, 

vilket stärker Beckfords teori. För Maria var vändpunkterna hennes bejakande av 

universitetsstudier och hennes val att skilja sig från sin dåvarande man. Hon blev därmed 

utesluten men orkade återigen inte underkasta sig organisationens förväntningar och krav om 

att stanna i äktenskapet, vilket är i enlighet med Bromley och Shupes rollkonflikt. En av Rogers 

vändpunkter var också påbörjade universitetsstudier som innebar att han blev alltmer kritisk till 

samfundets läror då de inte överensstämde med vetenskapen. Dock var den mest avgörande 

vändpunkten när han tillsammans med sin vän i samfundet blev påkommen av kompisens fru 

om att ha en kritisk diskussion om organisationen. Detta resulterade i att frun anmälde sin make 

och Roger till äldste, som innebar att Roger kallades till vad han benämner som en 

interndomstol där han skulle bekänna sina synder. Roger erkände samtalet och valde därefter 
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att offentliggöra sitt utträde framför äldste. Händelsen kan ses som att Roger likt Maria 

hamnade i konflikt med samfundets krav och förväntningar.  

 Det bör tilläggas att samtliga intervjupersoner successivt avlägsnade sig från 

samfundet genom att sakta engagera sig mindre och mindre och därefter utträda. Detta är 

ytterligare en indikation på att det är en tidskrävande och komplex process.  

 

8.3 Att lämna Jehovas vittnen och att hantera ett utträde 

Hur personen både upplevde och hanterade utträdet är av relevans för hur hen förhåller sig till 

sitt tidigare liv idag, då tiden vid och strax efter utträdet är som mest känsloladdat och därmed 

mest ihågkommen.  

När utträdet är officiellt följer en ambivalent och ångestfull tid för den uteslutna 

personen. Hen upplever frihet genom att exempelvis få klä sig som hen vill, få läsa vilka böcker 

hen vill, något Goffman kallar identitetsutrustningar och som tas ifrån personen när den blir en 

del av institutionen (2014:24). Friheten består även av befrielsen från att ständigt behöva 

korrigera sig utifrån samfundets svartvita tankesätt om vad som är rätt och fel, vilket också 

kännetecknar totala institutioner. Samtidigt som de upplever frihet är de fortsatt präglade av 

samfundets idéer och tidigare kontroll, vilket kan bero på att all tid tidigare skulle ägnas 

organisationen (cf. Goffman 2014:13). Detta gör att de trots upplevd frihet fortfarande upplever 

ångest och oro.  

 

 Gruppen är så pass sluten och det som är utanför är liksom både tabu och 

farligt. Man har ju från det man har varit liten lärt sig att om man lämnar 

Jehovas organisation så kommer man också att bli ansatt av demoner och satan 

[…] och det här har du med dig. Så det handlar också om att du lämnar en hel 

tankevärld […] så man kan fortfarande ha med sig föreställningar om att bli 

ansatt. (Maria 2019) 

 

Organisationens avståndstagande från omvärlden och deras lära om att de utanför är farliga, 

resulterar i att personen isoleras och frånhålls andra som inte är vittnen, vilket kan liknas vid 

Goffmans murar som omringar institutionerna. Det blir även tydligt att friheten innebär ett 

oberoende av organisationens kontroll och bestämmelser men inte från rörelsens 

trosuppfattning. Ångesten och oron grundar sig i rädsla för Guds bestraffning och att hamna i 

Satans kontroll. Maria fortsätter att berätta om tiden direkt efter utträdet 
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Så när jag lämnade så fanns det också mycket tankar kvar, man kanske ändå 

tänker att det är sant […] och vill ha en chans att komma tillbaka. För man 

kan inte helt och hållet identifiera sig med det som är utanför, utan man har 

kvar liksom en del utav identiteten […] vilket gör att man hamnar i ett 

ingenmansland. Man vill ju inte va klassad som dom där andra så man kan 

inte identifiera sig mer som en världslig. (Maria 2019) 

 

Detta förstärker Beckfords idé om att personen fortsatt efter utträdet fortfarande är ambivalent 

och påverkas av organisationen, särskilt då det finns en möjlighet att komma tillbaka till 

rörelsen om man uppfyller kraven. En personen som överväger att återinträda har inte 

accepterat ett fullbordat utträde, vilket kan grundas i att hen inte kan identifiera sig med någon 

av grupperna, och tvingas bli en del av den värld de är inlärda att ta avstånd ifrån.  

Maria upplever även vad Wright kallar floating, det vill säga att hon inte vet hur 

hon ska förhålla sig till världarna hon nu befinner sig mellan (Wright 1988:152) då hon har 

förlorat sin identitet, livsstruktur och mening.   

Den mest påtagliga förändringen som sker i direktanslutning till uteslutningen är 

förlusten av familj och vänner som fortfarande är med i samfundet. Ida berättar att hennes 

föräldrar och syskon slutade höra av sig och prata med henne. Maria har inte pratat med sina 

föräldrar på 28 år och Roger genomgick en skilsmässa på grund av utträdet och förlorade alla 

tidigare vänner, då man som utesluten betraktas som död. Förutom förlusten av familj och 

vänner berättar alla tre att även andra vittnen slutade hälsa på dem om de möttes. 

En sådan extrem uteslutning innebär att personen tvingas träda in i den nya 

världen och lämna det gamla. Denna övergång kan uppfattas positiv likaväl som negativ 

(Rothbaum 1988:206). Ida tog ett jobb i Tallinn och flyttade så fort hon fick möjligheten. Hon 

klarade varken av ensamheten som följde eller ångesten som uppkom som ett resultat av att alla 

kände till hennes utträde. I Tallinn träffade hon nya vänner och upplevde en frihet då hon kunde 

skapa sig en ny person. Hon började under denna period festa mycket och hade var hon själv i 

efterhand benämner som ett destruktivt beteende då hon flera gånger vände sig till alkoholen 

och sexuellt umgänge. Hennes beteende och handlingar kan förklaras genom Goffmans 

dramaturgiska handlingar då hon framför sina vänner försökte framstå som glad och lycklig när 

hon egentligen mådde väldigt dåligt.  

För Maria innebar utträdet att hon inte längre såg några alternativa utvägar än att 

försöka skapa sig ett nytt liv 
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Då när de läste upp i församlingen att jag inte längre betraktas som ett Jehovas 

vittne […] och då måste jag ju, vad ska jag göra med mitt liv liksom? Det var 

ju bara att börja liksom. Jag behövde ju nya kontakter, jag behövde ju nya 

vänskapsrelationer, eh och det var ju bara att ge sig ut dit fast man inte kunde 

koderna riktigt. (Maria 2019) 

 

Att Maria upplevde att ett inträde i den nya världen var det enda alternativt för att kunna 

fortsätta sitt liv kan tänkas vara ett steg för att lyckas lämna den gamla gruppen. Hon hade 

accepterat idén om en ny identitet utanför samfundet utan att ännu ha skapat den, vilket enligt 

Rothbaum kan vara förklaringen till varför Maria fortfarande befann sig mellan båda världar. 

Enligt Rothbaum kan en person endast inträde i den nya världen om hen finner ett sätt att lämna 

den gamla gruppen och finner en ny identitet i den nya (1988:206).  

Maria gick efter utträdet in i ett samboskap med en person som inte var ett vittne, 

men kunde fortfarande inte fira några traditioner utan att känna skam, och var därmed fortsatt 

tydligt påverkad av samfundet och hennes tidigare liv. För att undvika konfrontationer från sin 

omgivning om varför hon inte firade jul, valde hon att emellanåt fira den hos sin sambos familj 

men aldrig i sitt egna hem. Enligt Beckford görs detta då personen vill visa att hen lever upp 

till de förväntningar som finns på ens nya roll efter utträdet (Wright 1988:148). Ett sådant 

beteende kan även förklaras med hjälp av Goffmans dramaturgiska handlingar genom att Maria 

agerar och beter sig utifrån att sambons familj är en publik som hon vill tillfredsställa.   

Roger beskriver utträdet och tiden efter utträdet som en oproblematiskt period och 

något han växte ur. Trots att utträdet inte var ett självklart val från början uttrycker han det inte 

som en tid av ångest, vilket han tror beror på att hans utträde grundades på logiska faktorer och 

inte emotionella. Hans övertygelse om att lämna och medvetenhet om konsekvenserna utträdet 

skulle medföra, innebar att han successivt avlägsnade sig samfundet och i hemlighet byggde 

upp ett socialt nätverk med personer utanför rörelsen. Han ville försäkra sig om att han inte 

skulle bli ensam efter utträdet. 

Rogers utträdesprocess motsäger Beckfords teori om att utträden inte är planerade 

och kan inte heller förklaras som en rollkonflikt enligt Bromley och Shupe. Rogers utträde 

förklaras bäst, men endast till viss del som en följd av minskat engagemang och intresse för 

rörelse, då han inte längre kan kontrolleras eftersom han inte har någon tillgivenhet till rörelsen 

(Wright 1988:150). Teorin innehåller dock en fas där personen omvärderar sin religiösa 

identitet och livsuppfattning genom att trycker ner vissa tankar eller rationaliserar problem 

(Wright 1988:150-151). Detta överensstämmer inte med Rogers utträdesprocess då han istället 
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bejakade sitt tvivel genom att vända sig till tidigare uteslutna vittnen och aktivt sökte upp 

litteratur och texter som riktade kritik mot samfundet.  

Både Roger och Ida hade sociala nätverk utanför samfundet samtidigt som de var 

vittnen, trots att sådana relationer inte uppmuntrades av Jehovas. Att de redan hade en trygghet 

och ett socialt liv utanför organisationen hjälpte dem båda i utträdesprocessen då de hade 

personer att stödja sig emot. Det kan även ha hjälpt dem att snabbare etablera sig i den nya 

världen då det kräver interaktion med personer utanför samfundet (cf. Wright 1988:153). 

Tillskillnad från Ida och Roger hade Maria inga kontakter utanför Jehovas när hon valde att 

lämna, vilket kan ha resulterat i att hon ogärna ville prata om sitt tidigare liv med någon, inte 

ens med hennes nya partner och hon klarade heller inte av traditionsfiranden under några år.  

 

8.4 Mellan två världar 

Ett utträde innebär inte att en person automatiskt ”skapar” sig en ny identitet och genast känner 

tillhörighet med den nya gruppen. Istället hamnar dem oftast mellan den gamla och nya världen 

då de varken kan identifiera sig med den nya eller gamla gruppen. Maria beskrev det som att 

hamna i ett ingenmansland och som att byta kultur där man inte vet hur man ska gå tillväga 

eller vad som gäller. För att lyckas lämna detta stadie krävs det att personen finner en ny 

grupptillhörighet och lyckas skapa en ny identitet utanför samfundet (Rothbaum 1988:206). 

 

Norm och identitetsförvirringen blev ännu tydligare när Maria många år efter utträdet 

fortfarande kände skam över traditionsfiranden 

 
Det tog ju ganska många år innan jag började fira jul […] för man har aldrig 

firat jul man vet inte ens hur man ska göra. För mig var det liksom en icke 

känsla till det. Det var inte förknippat med någon liksom mysighet, eller det 

fanns liksom inte det här familjekänsla i det för man har aldrig firat det. (Maria 

2019) 

 

Maria upplever social förvirring då hon inte vet hur hon ska förhålla sig till sitt nuvarande och 

gamla liv (cf. Wright 1988:152). Förvirringen kan tänkas uppkomma i och med de 

förväntningar omgivningen har på hennes nya roll som någon som firar jul, fast det egentligen 

inte alls är något hon är bekant vid. Hon är därmed fortfarande präglad av samfundets idéer, 

vilket ytterligare stärker Beckfords teori. Hon fortsätter att berätta om första gångerna hon 

senare valde att fira jul 
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I början så kunde jag ju inte tänka mig att ha gran liksom för det var too much, 

för mycket jul […] tills att det då blev gran, men då ville jag ju inte att granen 

skulle kläs på jättetraditionellt sätt utan då gjorde jag egna varianter […] och 

från början kunde jag inte ha någon sån där stjärna i toppen liksom för det var 

alldeles för mycket eh symbolik med det. (Maria 2019) 

 

Man kan av detta utläsa två saker, det ena är att materiella objekt och seder uppfattas olika 

beroende på hur personen i sig uppfattar objektet. Som beskrivs i teoriavsnittet symbolisk 

interaktionism finns inte objektets betydelse i själva objektet utan i den som betraktar och 

hanterar objektet, vilket innebär att objektet får mening genom betraktarens tidigare 

interaktioner med andra. För Maria innebar firandet av julafton att begå en synd något hon lärde 

sig genom interaktion med andra vittnen med samma uppfattning. Detta tyder på att identitet 

och interaktionism är starkt sammankopplade.  

Det andra som blir tydligt är att vissa materiella objekt såsom julgranen eller 

julstjärnan symboliserar julafton och är därmed känsloladdade, och för att minska känslan av 

att begå en synd försökte hon helt undvika eller förändra dessa symboler. Symbolerna utgör 

därmed en del av interaktionen och betraktas återigen på olika sätt beroende på vem som 

betraktar dem.  

För Ida uttryckte sig förvirringen genom att hon länge efter utträdet fortfarande 

kände skam och ångest när hon tänkte tankar som enligt samfundet var felaktiga. Dessa idéer 

var så djupt inrotade att hon upplevde känslan av dödsångest och det tog därmed lång tid att 

vänja sig vid sådana tankar.  

 

8.5 Tiden efter utträdet 

Ida valde efter en tid att flytta tillbaka till Sverige. Hon mådde fortfarande väldigt dåligt men 

tack vare att hon lämnade ett förhållande och fick en mer stabil vardag genom sitt jobb började 

hon succesivt acceptera och värdesätta sig själv. Trots förbättringen tvingades hon tillslut 

handskas med sitt förflutna som kom ikapp henne. Ida mådde så pass dåligt att hon tillslut stod 

i valet mellan att åka till psykakuten eller att ta sitt liv. Hon blev inlagd och började därefter ta 

hjälp av en terapeut som hon än idag, 11 år senare fortfarande träffar.  

Ida beskriver samfundet som en grupp som utåt ger intrycket av att vara respektfulla 

och vänliga mot varandra, men att vittnena egentligen är rätt taskiga. Trots det ser hon ändå 

tillbaka på samfundet som en trygg punkt där man var omhändertagande och menar att den 

största problematiken var isoleringen från omvärlden. När Ida berättar om samfundet använder 
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hon ord som indragen och itutad, vilket ger intrycket av att hon distanserat sig dem. Hon berättar 

även att det numera är skönt att prata med främmande människor som en normal människa och 

inte i syfte av att sprida läran, vilket ytterligare indikerar på hennes avståndstagande.  

Ida har idag ingen relation till samfundet förutom att hon ser dem vid tågstationerna 

och tycker då mest synd om dem för att de ska stå där och frysa. Hon berättar att hon tror att 

hennes syster som fortsatt är med i Jehovas, eller samfundet i den stad hon för nuvarande bor i 

har skickat vittnen till hennes hem ”de har ringt på som en jävla, nej. Jag öppnar inte för jag 

vill inte höra deras, nej, så jag försöker att inte ha någon relation alls och det är nog, det är nog 

bäst”. Denna reaktion kan tolkas som att hon fortfarande befinner sig i utträddesprocessen då 

det fortsatt verkar känsloladdat. Ytterligare en faktor som pekar på att hon är i processen är hon 

än idag inte kan bära långa kjolar då det ger henne känslan av att gå ut i tjänsten. Kjolen verkar 

alltså vara ångestframkallande och tillhöra något Ida inte vill bli ihågkommen.  

 Maria beskriver samfundet som en grupp man som vittne har till uppgift att 

representera och sprida kunskap om. Det handlar om att bete sig korrekt för att inte vanära 

församlingen och därmed representerar man alltid samfundet och aldrig sig själv, vilket skapar 

en enhetlig identiskgrupp som ökar tillhörighetskänslan och sammansvetsar medlemmarna (cf. 

Goffman 2014:25). 

Maria beskriver det vidare som att man i förstahand är ett vittne och därefter 

kommer ens egna person. Detta beror på att man sen barnsben tvingats underkasta sig 

samfundet och frånsett sina egna önskningar. Idag klassificerar Maria inte sig själv som 

avfälling (avhoppare) men är medveten om att andra vittnen göra det. Det är dock inget hon 

lägger större vikt vid utan anser att det är deras hittepå regel, vilket tyder på distansering från 

samfundet. Istället känner hon sig bekväm med sin nya roll och identitet tillhörande den nya 

gruppen, och visar inget som tyder på att hon har någon emotionell anknytning till samfundet. 

Hon anser själv att hon har en relativt avslappnad och distanserat förhållande till Jehovas då 

hon ibland läser om dem på nätet eller ser något reportage om dem på tv utan att det väcker 

några känslor hos henne. Förr gav sådant henne ångest vilket ytterligare är ett tecken på att hon 

idag inte är kvar i utträdesprocessen. Maria medger att hon ibland aktivet söker upp information 

om Jehovas vittnen för att kunna utföra ett bättre arbete som stödperson för andra som utträder, 

men hon tror även att det grundas i att det har varit en så stor del av hennes uppväxt. Hon har 

även svårt att utskilja om hennes personlighet idag är en del av hennes ”nya” identitet eller om 

den i och med utträdet fick lov att blomma ut. Av detta tolkar jag det som att hon har accepterat 

sitt tidigare liv som vittne och tillåter sig se hur det har påverkat henne positivt som negativt, 
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men att hon har en emotionellt distans från Jehovas eftersom hon medvetet söker information 

om dem utan att beröras.  

Roger jämför idag Jehovas vittnen med vilken annan extremrörelse som helst. 

Han anser att det inte handlar om typen av rörelse utan om ett auktoritärt beteende som kräver 

mycket av sina medlemmar. I dessa typer av rörelser finns det även en trygghet som bygger på 

en stark sammanhållning som möjliggörs genom att förbjuda kritiska tankar och åsikter om 

organisationen. I början såg Roger tiden i samfundet som bortkastade år och som ett tomrum, 

men när han insåg att han hade kunskaper som väldigt få andra hade och därmed kunde hjälpa 

andra, övergick det till att han snarare såg tiden som kunskapsbildande.  

Efter att Roger börjat tvivla på läran kände han sig dum som hade låtit sig luras 

”man börja fundera på vad i helvete är det dom håller på med, varför envisas dom med de här 

sakerna […] varför ska man fejka årtalen. Det här det hänger inte ihop det bygger på en bluff”. 

Hans ordval tydliggör hans distans från samfundet och han har heller inga emotionella 

anknytningar till samfundet, vilket framkommer ytterligare när han likställer Jehovas vittnen 

med andlighetens McDonalds genom att beskriva rörelsen som snabbt, enkelt och fel. Rogers 

avståndstagande yttra sig även under ett samtal med ett annat vittne som säger att Roger 

troligtvis är den mest hatade mannen inom Jehovas. Hans gensvar var att han misstänkte det 

och avslutar meningen med ett skratt. Vidare berättar Roger att det gick rykten om honom, 

bland annat att han satt i fängelse för hustrumisshandel men detta skrattar han bara åt idag. 

Roger valde att utträde på grund av logiska faktorer och inte emotionella, vilket kan ha resulterat 

i hans annorlunda förhållningsätt till gruppen och att han relativt snabbt fann sig bekväm i den 

nya världen. Hans tidiga och relativt oproblematiska inträde i den nya världen skulle kunna 

förklara hans beskrivning och upplevelse av att växa in och ur Jehovas vittnen.  

Alla tre intervjupersoner är idag agnostiker och att vara troende är mer eller 

mindre en ickefråga nu. Maria berättade att hon inte längre orkade fundera på frågan om det 

fanns en Gud eller inte då hon ändå inte kom fram till något svar. Hon vill dock ogärna behöva 

definiera sig alls. För både Maria och Roger är Guds existens en ickefråga då de känner sig 

maktlösa. Om Gud finns och om han är så kraftfull som han beskrivs så har de ändå inget att 

sätta emot och därför kan det lika gärna vara en ickefråga. Ida berättade att hon troligtvis aldrig 

kommer sluta tro på att det kan finnas något större än mänskligheten, men att hennes ovetande 

gör att hon aktivt väljer att inte tro på något.  

 Att de väljer att inte vara troende och tar avstånd från frågan om Guds existens 

pekar på att de förknippar religion och tro med något som tillhör deras förflutna, och som de 

redan har eller åtminstone försöker lämna bakom sig. Utträdet innebar nödvändigtvis inte att 
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tron på något större än människan slutade upphöra, men för att kunna träda in i den nya världen 

och inta sin nya roll krävdes ett fullständigt avståndstagande från allt som förknippades med 

samfundet. Att Maria ogärna vill definiera sig som troende kan tolkas som om hon fortfarande 

är konfunderad över sin roll. Att hon trots det ändå väljer att se sig som agnostiker tror jag beror 

på hennes bristande intresse för ämnet, och därför är det lättare att se sig som agnostiker för att 

helt kunna distansera sig samfundet.   

 

9.  Avslutande diskussion 
Intervjupersonernas berättelser och utträdesprocess kan ha påverkats av att de var uppvuxna i 

samfundet och som kan ha resulterat i en mer påfrestande och komplicerad process då de 

tvingades lämna allt de visste för något okänt. Det var tydligt att övergången mellan världarna 

var mer förvirrande och tidskrävande för Maria, då hon vid utträdet inte hade någon relation 

alls till den nya världen i jämförelse med Ida och Roger. Utträdet och processen kan därmed 

tänkas vara annorlunda som konvertit.    

  Alla deltagare har även offentliggjort sin bakgrund genom att antingen uttala sig 

om utträdet i nyhetsmedia eller ideellt jobbar för en organisation som stödjer personer som vill 

och har lämnat extrema rörelser. Denna rollförändring kan uppstå efter att en person har 

rehabiliterats och därmed fått en ny referensgrupp och roll (Wright 1988:147). Detta tyder på 

att de inte längre är kvar i utträdesprocessen alternativt har kommit en bit in i den, då deras 

aktiva val talar för att ämnet är mindre känsloladdat, något som givetvis påverkar resultatet. 

Det blev dock tydligt under studiens gång att de enda som övervägde att delta i studien var 

personer som redan hade offentliggjort sina utträden, vilket troligtvis beror på påfrestningen 

utträdet innebär och att personen fortsatt är präglad av samfundets lära om att kritik riktat mot 

rörelsen är synd. Om intervjupersonerna skulle befunnit sig i början eller mitten av processen 

skulle studien troligtvis fått annat fokus, men i och med att studien kräver en sammanhängande 

beskrivning för att förstå utträdesprocessen är det kanske nödvändigt att deltagarna befann sig 

i slutet av processen.  

Tiden för hur länge intervjupersonerna var vittnen och hur länge det var sedan de 

blev uteslutna är avgörande för hur de förhåller sig till samfundet och sina tidigare liv. Ju längre 

tid det har gått desto mindre känsloladdat bör det vara, och därmed kan man ha ett mer rationellt 

förhållningssätt. Detta påverkar vad de berättar och hur de väljer att berätta om sina upplevelser.  
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10.  Slutsats 
I denna studie har det framkommit att orsaken till ett utträde varierar och därmed finns det ingen 

gemensam orsakskälla, vilket överensstämmer med Beckfords modell. Trots variationen 

upplevde samtliga intervjupersoner vid utträdet att de inte längre kunde identifiera sig med 

gruppen. Samtliga utträden kunde förklaras med Bromley och Shupes rollutträdesmodell och 

ett utträde till följd av ett konsekvent ointresse. Idas utträde uppstod till följd av en rollkonflikt 

som ledde till att hon inte längre sympatiserade med samfundet då hon kände skam över att 

vara ett vittne, vilket ledde till att hon succesivt drog sig bort från dem. Marias utträde kan 

också förstås som en rollkonflikt eftersom hon inte orkade självutplåna sig själv utifrån de krav 

och förväntningar samfundet hade på henne som vittne. Rogers rollkonflikt tydliggjordes då 

han valde att utträde efter att han tvingats erkänna att han syndat framför äldste. Alla tre 

avlägsnade sig succesivt från samfundet efter upplevt tvivel och blev därmed successivt mindre 

engagerade vilket slutligen ledde fram till ett utträde.  

 Trots att modellerna kunde förklara alla tre utträdesorsaker fanns det en brist i hur 

Rogers utträdesprocessen genomfördes. Hans utträde var uttänkt och planerat då han succesivt 

avsade sig som äldste och i hemlighet tog kontakt med före detta vittnen innan utträdet. En 

sådan utträdesprocess överensstämmer inte med Beckfords modell då han anser att utträden inte 

är planerade utan resultatet av en ambivalent process. Rogers utträde stämmer heller inte helt 

överens med Skonovds minskade intresse, då modellen bland annat innefattar en fas där 

personen trycker ner tankar och rationaliserar problem. Roger gör istället det motsatta genom 

att aktivt bejaka sina tankar då han pratar med före detta vittnen och läser kritiska texter om 

rörelsen. Hans utträde grundas på logik och rationalitet och skulle kunna tänkas förklara hans 

okomplicerade steg in i den nya världen. Av detta gör jag tolkningen att Roger aldrig hamnar i 

tillståndet ”floating” utan identifierar sig redan med omvärlden innan utträdet. Denna typ av 

utträdesprocess beskrivs inte i någon större omfattning i de modeller jag har använt, men är ett 

intressant komplement som ger en annan bild av fenomenet.   

I studien är det även tydligt att ens identitet och person aldrig ersätts vid ett 

utträde, utan att ens nuvarande jag är ett resultat av allt man tidigare upplevt. Utträdesprocessen 

kan variera både i tid och utveckling och beror främst på om man har personer omkring sig 

utanför samfundet som man kan finna stöd hos. Det påverkar även övergången mellan världarna 

och hur snabbt man blir bekväm med tanken om, och upplevelsen av att tillhöra den nya 

gruppen. Studien innehåller även tydliga exempel som tyder på att utträdesprocessen slutliga 

fas utmärks genom att personen inte längre har någon emotionell anknytning till samfundet och 

kan därmed distansera sig från det.  
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Trots avståndstagandet tror jag inte att man någonsin helt kommer kunna distansera sig från 

samfundet eller sin tid som vittne, då det har utgjort en så stor del av ens liv. Som beskrivet 

ovan är identitet och självet uppbyggt av tidigare kunskap, erfarenheter och minnen och utgör 

därför en del av vem man är idag, oavsett om man vill kännas vid det eller inte. Att acceptera 

sitt förflutna och att ha ett relativt naturligt förhållningssätt till det tror jag är ett tecken på en 

fulländad utträdesprocess och även målet efter ett utträde. 
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12.  Bilaga - intervjuguide 
 

Inledande frågor: 
- Hur gammal är du? 
- Var bor du? 
- Vilken utbildningsnivå har du? 
- Vad är din nuvarande sysselsättning?  
- Hur gammal var du när du ”gick med”? 
- Hur länge var du med i samfundet? 
- Hur länge sedan det var sen du lämnade? 
 
Inför utträdet: 
- Hur kommer det sig att du var med i Jehovas? 
- Skulle du kunna beskriva ditt engagemang i samfundet? 
- Vad var det som fick dig att börja fundera på och tillslut lämna Jehovas? 
- Fanns det några särskilda tankar som uppkom i och med beslutet att lämna och hur 
upplevde du det? 
 
Efter utträdet: 
- Fanns det någon person som du kunde anförtro dig till efter utträdet? 
- Om du jämför ditt liv innan och efter utträdet, vad var den största skillnaden? 
Eventuella följdfrågor:  
- Fanns det någonting som du kunde göra efter utträdet som du inte kunde innan?  
- Fanns det någonting som du kunde göra innan utträdet men som du inte kunde efter? 
 
- Hur påverkade utträdet dina vardagsrelationer såsom familj, vänner, arbete etc.?  
- Vilka för-och nackdelar har de inneburit att vara medlem? 
- Anser du att du förändrades som person efter utträdet och i sådana fall hur? 
Eventuell följdfråga: 
- Hur skulle du beskriva dig själv efter utträdet? 
 
- Hur skulle du beskriva dig själv innan utträdet? 
- Hur tror du andra skulle beskriva dig idag? 
- Vem tror du att du hade varit om du fortfarande skulle varit kvar i samfundet? 
- Hur skulle du beskriva ditt förhållande till samfundet idag? 
- Hur ser din tro ut idag?  
 
Avslutande fråga: 
- Är det något mer som du tycker är viktigt och som du vill ta upp? 

 
 

 

 

 

 


