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The aim of this study was to analyze how former members of Jehovah’s Witnesses describe 

the social community in the religious movement and how participating in Jehovah’s 

Witnesses has affected the adult lives during the exiting process. This study also includes 

analysis about how social workers can help those individuals. The method of this study was a 

qualitative interview analysis of 8 former Jehovah’s Witnesses members. Symbolic 

interactionism, organizational theory, mind-control and symbolic capital were used to analyze 

the study area. The study has shown that the community of Jehovah’s Witnesses was 

described as a primary group consisting of a secure and good togetherness with a controlled 

environment controlled by the primary group. This makes the organization difficult to leave. 

The community was thus described by the informants as an obstacle to the individual's 

personal identity development, which in some cases led the group members seeking out the 

‘’worldly world’’. Further the former members of Jehovah’s Witnesses have stated that they 

have experienced loneliness, fear and anxiety due to a limited and controlled environment 

they participated in, which also previous research has shown. A discussion in this study has 

taken place regarding Jehovah’s Witnesses being titled as a sect. Jehovah's Witnesses have 

not been counted as a sect since 2019 in Sweden, however, there are similarities from the 

definition of sect that can be applied to the organization. This study and previous research 

show that there is a problem with how social workers can support and help individuals with a 

past within Jehovah's Witnesses. 

 

Keywords: sects, new religious movement, mental illness, social work, organizational theory, 

primary group, mind-control, Jehovah’s Witnesses, symbolic interactionism, symbolic capital
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Socialtjänsten kan komma i kontakt med avhoppare och uteslutna medlemmar inom Jehovas 

vittnen och behöva bistå med hjälp och stöd till dessa individer, både under och efter 

utgångsprocessen. Jehovas vittnen kännetecknas av primärgrupper vilket gör det svårt för de 

delaktiga att lämna, beskriver Dobronravoff (2007, s. 200-201). Den sociala och andliga 

gemenskapen bidrar till att hålla individerna kvar i församlingen (ibid.).  

Järvå (2009, s.115), legitimerad psykolog, har studerat sekterism i över 15 år och 

menar att sekter lever isolerat och att det är svårt att nå fram till dem. Han tillägger att det 

ofta förekommer missuppfattningar från professionella som bemöter individer inom sekter. 

Dessa missuppfattningar kan innebära att klienterna stämplas som udda och psykiskt instabila 

trots att det kan handla om klienter som utsatts för traumatiska upplevelser (ibid.). 

Jehovas vittnen har länge betraktats som sekt men år 2019 blev de erkända som ett 

trossamfund. Däremot, i koppling till Järvås (2009, s.115) kriterium för en sekt, har 

församlingen sekteristiska tendenser, särskilt då Järvå beskriver att en sekt kan vara i konflikt 

med majoritetssamhället. I en rättsprövning i Högsta Förvaltningsdomstolens dom mål nr 

2310-16 har Jehovas vittnen tidigare fått avslag till statsbidrag. Detta med följd av tidigare 

motivering att Jehovas vittnen upprätthåller avskilda värderingar gentemot det svenska 

samhället. Däremot uppges i förordning 3 § (2020:871) att Jehovas vittnen idag uppfyller 

kraven för statsbidragsberättigade. Eftersom Jehovas vittnen är ett omdebatterat ämne som 

tidigare definierats som en sekt, följer en djupare diskussion om sektbegreppet under tidigare 

forskning för vidare problemformulering.  

Regeringen beskriver i sin utredning om samhället och nyandlighet (SOU 1998:113) 

att det råder brist på kunskap och forskning angående nyandliga röresler. Jehovas vittnen, 

som är i fokus av denna studie, kan även räknas till en av de nyandliga rörelser som växt vid 

sidan av den svenska traditionella kulturen. Socialtjänsten bör vara till stöd för avhoppare och 

uteslutna inom Jehovas vittnen men eftersom det råder brist på kunskap kring hur man ska 

hjälpa dessa individer utgör det ett hinder för möjligheten att tillhandahålla dem adekvat stöd. 

I socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är det reglerat enligt 1 kap. 1 § att socialtjänsten ska 
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främja människors sociala trygghet. Även 5 kap. 1 § SoL uttrycker att “socialnämnden ska - 

verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden...’’.  

Reportern Gunnarsdotter (2005) beskriver i Läkartidningen att många individer söker 

hjälp på grund av sitt engagemang i sektliknande rörelser. Jehovas vittnen kan tillhöra dessa 

sektliknande rörelser då församlingen har ett förflutet inom sektdefinitionen. Gunnarsdotter 

(ibid.) beskriver att året 2005 var det minst 100 klienter som sökte psykiatrisk hjälp på grund 

av deras levnadssätt. Dessa klienter fick däremot inte möjlighet att få den hjälp de behövde 

eftersom kunskapen om sektliknande rörelser var bristande. Vidare beskriver Liedgren (2016, 

s.39) att kunskapsbristen var förekommande hos ytterligare professioner, så som lärare. 

Lärarnas kunskapsbrist kan därför påverka vilka barn och ungdomar kommer till kännedom 

hos socialtjänsten, vilket i sin tur påverkar vilka som får hjälp och stöd. I samband med denna 

kunskapsbrist uppenbaras en samhällelig problematik.  

Socialtjänsten ska vara främjande för människors liv, men hur hjälper man människor 

i isolerade nyandliga rörelser där professionella upplever ha en bristande kunskap? Vi lever i 

ett alltmer sekulariserat samhälle där följden kan vara att allt fler individer, med exempelvis 

en delaktighet i Jehovas vittnen, kommer vilja utträda från religionen och behöva adekvat 

hjälp. Samtidigt är vi medvetna om att en del avhoppare från nyandliga rörelser inte upplever 

någon större problematik efter att de själva valt att gå ur eller blivit uteslutna av olika 

samfund. Dock finns det många individer inom dessa grupper som Gunnarsdotter (2005) 

beskriver, som till viss del har ett behov av stöd och hjälp men inte kan få en korrekt 

behandling på grund av kunskapsbristen. Geels och Wikström (2012, s.352-354) belyser i 

kontrast till Gunnarsdotter att det också finns individer inom Jehovas vittnen som upplever en 

positiv hälsoeffekt inom församlingen. Detta då de söker, och får, en livsmening inom sin 

religion. Vidare menar författarna att individer söker efter signifikans vilket leder till 

betydelsefullhet och att de möter visdom och kärlek.  

Vi vill med hjälp av vår studie bidra till en ökad förståelse för Jehovas vittnen och 

inspirera till mer framtida forskning som är nödvändig för att främja dessa individers liv. Det 

behövs ytterligare forskning inom området som är av vikt för professionella för att förstå 

sammanhanget individerna befinner sig i. Detta för att kunna vara behjälpliga. 

1.2 Syfte  

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva hur socialarbetare kan bemöta individer som 

genomgått en problematik under och efter utträdet av Jehovas vittnen. 
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1.3 Frågeställningar 

● Hur beskriver vuxna individer den sociala gemenskapen i den religiösa rörelsen; 

Jehovas vittnen?  

● Hur har deltagandet i Jehovas vittnen påverkat de vuxna individernas liv under och 

efter utträdet? 

● Hur kan socialarbetare ge stöd och hjälp till individer som varit medlemmar i Jehovas 

vittnen och upplevt en psykosocial problematik? 

1.4 Arbetsfördelning 

Studien har genomförts utifrån en diskussion och ett samarbete författarna emellan. Eftersom 

en av oss har haft tillgång till att få kontakt med före detta Jehovas vittnen medlemmar har 

denne tilldelats att försöka hitta referenspersoner som kunde ställa upp på intervjuer. Denne 

skickade även mejl till de berörda intervjupersonerna angående hanteringen av deras 

sekretess. Sekretessuppgifterna godkändes i samråd oss emellan. Den andra av oss skulle 

ägna mer tid åt att transkribera intervjuerna. Efter att vi genomfört intervjuerna och 

transkriberingarna valde vi att dela upp uppsatsen genom att var och en fick specifika 

rubriker att studera och skriva om. Alla uppsatsdelar och rubriker har korrekturlästs av båda 

parterna. På grund av den pågående COVID-19-pandemin har uppsatsen påverkats på så sätt 

att vi inte kunnat ha några fysiska träffar med varandra, intervjupersonerna eller handledaren. 

Dessa träffar som i vanliga fall hade skett fysiskt hanterades genom telefonsamtal, zoom och 

övriga kommunikationsmedel. Under handledningstillfällena med vår handledare har vi 

diskuterat kring arbetet och andra frågor som varit av betydelse för uppsatsprocessen.  

1.5 Begreppsförklaringar 

Vi har valt ut några centrala begrepp som förekommer under uppsatsens gång, men främst 

under studieresultatet, som vi anser vara av vikt att definiera i avseende för läsaren. 

Världsliga är ett förekommande hos informanterna som används för att beskriva 

individerna som inte deltog i organisationen. 

Återupptagen innebär att ett döpt Jehovas vittne som blivit utesluten, blir 

“återupptagen”, alltså går tillbaka till status som döpt igen, efter att ha visat att hen har ångrat 
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sig och vill tillbaka till livet som en döpt Jehovas vittne (Organiserade för att göra Jehovas 

vilja, 2019, s.150). 

Harmageddon är namnet på den slutgiltiga strid mellan Gud och de politiska 

regeringarna på jorden som står under satans kontroll. Därefter följer ett hopp om att kunna 

bo på jorden för evigt i ett paradis som Gud utlovat från första början. 

Äldstebröder är de män som innehar ansvar för församlingen och som beslutar 

gällande frågor angående uteslutning bland annat. De ansvarar för att församlingarnas möten 

bidrar till att stärka medlemmarnas tro. 

Restriktioner är en slags tillrättavisning som ett döpt Jehovas vittne kan få om denne 

inte handlar i enlighet med Bibelns normer och värderingar men som inte utgör en sådan pass 

stor överträdelse som innebär att man blir utesluten. Istället får aktuelle individen inte deltaga 

under mötena som att svara eller att hålla tal tills att man ser att andligheten har stärkts 

(Organiserade för att göra Jehovas vilja, 2019, s.151). 

           Utesluten innebär när ett döpt Jehovas vittne syndar allvarligt och inte ångrar sig 

(Vakttornet, 2015). 

           Komitté är ett samlat begrepp för flera äldstebröder som samlas för att fastställa hur 

man ska agera när ett döpt vittne begått en allvarlig synd. 

 Dop är en symbol inom Jehovas vittnen där man bekräftar sin religiösa tro och 

överlämnar sitt liv till Gud (JW, u.å.g). 

2. Bakgrund 

2.1 Jehovas vittnen  

Jehovas vittnen beskrivs av Penton (2015, s.13) vara en internationell organisation som 

bildades i slutet på 1800-talet då de även fick sitt namn. Dessförinnan ansågs de bara vara 

bibelforskare. Frontfiguren är Charlez Taze Russel som föddes 1852 i Pennsylvania och 

växte upp i en presbyteriansk familj. I unga år var han kalvinist, men under tidig tonår gick 

han med i den lokala kongregationalistkyrkan. Russell förlorade sin tro vid en situation där 

han inte kunde försvara sin tro på ett trovärdigt sätt men fortsatte trots detta att söka efter 

sanningen och be till Gud om den rätta vägen. År 1869 hölls en tjänst av en adventist kristen 

predikant i Pennsylvania som Russel kom att lyssna på. Detta fick honom att börja tro igen. 

Han blev inte adventist kristen efter detta men han och hans vänner beslöt sig efter denna 
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tjänst att börja studera skrifter och genom denna väg bildades således Jehovas vittnen. Idag 

uppges det finnas 8,7 miljoner jehovas vittnen i världen enligt egen statistik, där man enbart 

räknar så kallade aktiva förkunnare som knackar dörr och inte inaktiva medlemmar (JW, 

u.å.c). I Sverige beräknar man att det finns cirka 22 000 aktiva Jehovas vittnen (JW, u.å.b). 

2.2 Sammanfattning av några centrala bitar inom 

organisationen               

Centralt för undervisningen inom Jehovas vittnen är föreställningen om att slutet på denna 

världens ordning kommer att ske i de sista dagarna genom Guds ingripande, Harmageddon 

(Liedgren Dobronravoff, 2007, s.29). De sista dagarna inleddes 1914 när Jesus började 

regera som kung i Guds himmelska rike och förvisade Satan från himlen till jorden istället 

där Satan nu härskar över den nuvarande världsordningen (SR, 2021). Jehovas vittnen menar 

att det finns tydliga tecken att ondskan har ökat sedan dess, och att första världskriget bröt ut 

kort efter 1914 menar man vara ett av dessa och att vi alla lever i de sista dagarna i väntan på 

Harmageddon (Vad lär Bibeln, s.86-96). Då skall Gud och Jesus ingripa och jorden återgå det 

paradis på jorden som Adam och Eva levde i (ibid.).  

Jehovas vittnen har den kristna grunden men det som skiljer Jehovas vittnen från 

andra kristna samfund är att de inte tror på treenighetsläran, firar inte högtider som julafton 

och påsk, utan firar enbart en högtid - som är åminnelsen av Jesu död och återuppståndelse. 

De har sin egen bibelöversättning som de går efter där de har med namnet Jehova som Guds 

namn. Jehovas vittnen tolkar Bibeln annorlunda när det kommer till helvetet på så vis att de 

inte tror på ett helvete i den bemärkelsen men på ett paradis på jorden. Man har även 

åskådningen att det finns en utvald skara om 144 000 som är utvalda av Gud att ha en särskild 

uppgift när Jesus kommer tillbaka (SR, 2021).   

Dörrknackningen som Jehovas vittnen utför är också utmärkande och särskiljande för 

rörelsen. Budskapet är att man vill förkunna Guds budskap om ett kommande paradis och att 

vi lever i de sista dagarna, erbjuder bibelstudier samt inbjudan till möten. Dörrknackning 

anses vara en nödvändig del utav sin utövning av religionen eftersom att man tolkar att Gud 

uppmanar sina tjänare i Bibeln att sprida och förkunna hans budskap runt hela jorden. Inom 

organisationen kallas detta för förkunnande och det är skillnader i hur mycket man knackar 

dörr. De som är mer aktiva kallas för pionjärer eller missionärer och “gör en extra insats”. 

(Liedgren Dobronravoff, 2007, s. 28-29).  
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Jehovas vittnen kallar samhället utanför organisationen “världen” och man 

uppmuntras att hellre umgås med andra vittnen, än att umgås med “världsliga”. Detta för att 

inte medföra världsliga felaktiga inflytanden (JW, u.å.e). 

För att få kallas för ett Jehovas vittne ska man vara döpt och rapportera timmar i 

“tjänsten” varje månad, vilket innebär att förkunna genom exempelvis dörrknackning 

(Liedgren Dobronravoff, 2007: 28-29). 

2.3 Kort om organisationens uppbyggnad 

Varje församling har äldstebröder och biträdande tjänare som båda har högre positioner inom 

organisationen. Liksom Liedgren Dobronravoff (2007, s.27) beskriver det så kan 

församlingsvännerna rådfråga de äldste i exempelvis familjeärenden och de ska finnas till 

hands i församlingen. Om ett Jehovas vittne skulle bete sig på ett omoraliskt sätt eller på 

annat vis synda ska vittnet prata med de äldste och beroende vad vittnet gjort så kan 

eventuella konsekvenser ges i form av restriktioner eller uteslutning. I dessa möten brukar 

man uppmuntra den som syndat att läsa bibelställen eller publikationer för att öka andligheten 

igen. Om en medlem har fått restriktioner eller blivit utesluten läses detta upp på mötet i 

församlingen som en pålysning. Restriktioner innebär att individen i fråga inte får svara på 

mötena eller hålla tal under en viss period (JW, u.å.i). 

De som ser till att församlingarna följer organisationens normer och värderingar 

kallas kretstillsynesmän. De reser runt i församlingarna inom sitt område och kan även 

användas som hjälp för svårbedömda fall angående uteslutningar, råd och samtal (Holden, 

2002, s.186-187). Dessa är överordnade äldstebröderna. Dessa i sin tur är överordnade 

områdestillsynesmännen som arbetar på områdeskontoret Betel. Betel är ett avdelningskontor 

där Vakttornet och Vakna som är organisationens religiösa publikationer, trycks och 

översätts. De som arbetar på Betel kallas beteliter och ansvarar för ett större område eller 

nation. I Sverige har Jehovas vittnen sitt huvudkontor i Arboga och beteliterna är 

heltidsanställda av organisationen (Liedgren Dobronravoff, 2007, s.27). Behöver man råd 

eller svar i större frågor kan man vända sig till Betel (Holden, 2002, s.85). 

Den högsta nivån är huvudkontoret i Brooklyn och här styrs riktlinjerna för 

organisationen i större drag (Liedgren Dobronravoff 2007, s.28). Huvudkontoret är indelat i 

två områden, en teologisk och en praktisk. Den teologiska avdelningen kallas för Styrande 

kretsen och består av, som Liedgren Dobronravoff (2007, s.28) skriver, nio män. Läser man 

däremot på Jehovas vittnens egna hemsida är det i nuläget åtta män (JW, u.å.d). 
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De har tillsyn över den undervisning som ges ut i form av litteratur och genom 

församlingarna. De leder även verksamheten genom att bestämma vart pengarna ska gå som 

kommer in via gåvor och bidrag (ibid.). 

3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning samt definitionen av 

sektbegreppet. Jehovas vittnen har ibland definierats som en sekt, trots att det idag inte längre 

är den rätta definitionen i Sverige då det anses vara ett trossamfund sedan 2019. Jehovas 

vittnen benämns ett flertal gånger som en sekt under detta avsnitt då mycket av tidigare 

forskning skrevs innan 2019. Vi anser därför att en definition av begreppet sekt är av 

betydelse för uppsatsen för att få en ökad förståelse. Sektbegreppet kommer att definieras 

med hjälp av boken Sektsjuka skriven av psykologen Håkan Järvå och Helena Löfgren 

(2009). Därefter följer forskning om problematiken som kan uppstå när socialtjänsten 

kommer i kontakt med barn i sekter samt hur anknytningen hos barn kan påverkas av att växa 

upp isolerat från samhället. Vidare följer forskning om socialtjänsten och barn i sekter, in- 

och utgångar ur Jehovas vittnen, gemenskapen i primärgruppen och ett stycke som behandlar 

kunskapsbristen som vi vill uppmärksamma vara bristande. 

Sökorden som vi har använt oss av är: sekter, sluta religiösa grupper, Jehovas vittnen, 

socialt arbete och utgångsprocess. Litteraturen har hittats med hjälp av Lubsearch samt 

Libris. 

3.1 Sektbegreppet i relation till Jehovas vittnen 

Forskaren Håkan Järvå (2009, s.18), som har studerat sekter i 15 år, definierar sektbegreppet 

som en grupp med en religiös funktion som kan liknas vid andra religiösa grupper i samhället 

som har ett kulturellt samband. Däremot menar Järvå (ibid.) att människor går med i sekter 

för gemenskapens syfte snarare än för själva sektens ideologi. Järvå belyser att människor 

söker sig till dessa sekter för att känna en samhörighet, få en mening med livet och få svar på 

existentiella frågor. Järvå (2009, s.115) nämner kriterier för vad som räknas som en sekt, 

dessa är; 

 

1. Frivilligorganisation, även initiering. 

2. Medlemskapet är exklusivt, social och moralisk förändring krävs, 
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annars uteslutning.  

3. Medlemmarna upplever sig vara utvalda, tillhöra en elit, få ta del 

av en högre sanning, vilket gör att deras egenvärde ökar. 

4. Sekter är ofta i konflikt med majoritetssamhället. Detta vinner 

sekten på, det uppstår en kognitiv konflikt och sekten blir starkare. 

5. Sekter kan vara totalitära och auktoritära - religion kan inte mer 

vara ett privat fritidsintresse. Det ger sällan möjlighet till reflektion, 

istället krävs det lydnad.  

6. Organisationen är hierarkisk och ledarskapet är givet. 

Medlemmarna känner sig som en del i ett större sammanhang och 

rörelsen blir starkare. (Järvå, 2009, s.115) 

 

I vårt arbete använder vi oss av olika begrepp som nyandlig rörelse, organisation och 

församling. För att förtydliga vad som menas med begreppet sekt är det ett begrepp som de 

flesta religiösa rörelser inte vill förknippas med då det är ett negativt laddat ord. Dock som 

Järvå (2009, s.115) påpekar ovan, finns det vissa kriterier som måste uppfyllas för att det ska 

kunna definieras som en sekt. Järvå (ibid.) menar att en sekt kan både vara farlig och inte, 

men även manipulativ och inte. Jehovas vittnen benämns ofta som det kontroversiella 

begreppet sekt i massmedia eller i allmän diskussion, men det har varit osäkerheter kring 

huruvida de ska benämnas som en sekt eller inte. År 2019 blev Jehovas vittnen godkända som 

trossamfund i Sverige med rätten till statsbidrag, belyser Sveriges Radio (SR, 2021). Detta 

efter tidigare avslag gällande flera ansökningar om statsbidrag enligt den senaste 

rättsprövningen från Högsta Förvaltningsdomstolens dom mål nr 2310-16. I utredningen tas 

det upp kritik från regeringen att Jehovas vittnen inte aktivt stöttar och upprätthåller de 

demokratiska värderingar. Även Järvå (2009, s.115) benämner att en rörelse uppfyller 

sektkriteriet ifall den är i konflikt med samhället. 

 På Jehovas vittnens hemsida (JW, u.å.h; JW, u.å.f) står det att deras medlemmar inte 

tar del i valrörelser, inte röstar i politiska val och inte tar emot blodtransfusion. Detta kan 

återigen anses uppfylla Järvås (2009, s.115) sekt-bemärkelse. Löfgren (2009, s.56) påpekar 

en viktig aspekt i boken Sektsjuka som syftar på att alla som är engagerade i dessa religiösa 

rörelser inte far illa. Vi finner författarens påpekade vara betydelsefullt för denna uppsats då 

slutna religiösa grupper kan vara ett negativt laddat ämne. När det talas om en religiös 

tillhörighet leder det ofta till diskussioner om mänskliga rättigheter, såsom yttrandefrihet. I 

Sverige har vi enligt grundlagen rätt till att tycka och tro på vad vi vill (Svenska FN-
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förbundet, 2008). I Religionsfrihetslagen (1951:680) är det lagreglerat i 1 § att var och en 

individ får fritt utöva sin religion, däremot utan att störa samhällets lugn och utan att leda till 

förargelse. Med följande menas det att var och en individ har rätt till att utöva sin religion, 

däremot får utövandet inte inkräkta någon annans yttrande- eller religionsfrihet. Artikel 18 i 

FN talar även för att varje människa; 

 

...har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam 

eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin 

religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, 

gudstjänst och religiösa sedvänjor. (Svenska FN-förbundet, 2008) 

3.5 Socialtjänsten och barn i sekter 

Öhlen (1994a, s.34-36) beskriver i en artikel i tidningen Socionomen att många sekter 

använder sig av mind-control för att kontrollera sina medlemmar. (Jehovas vittnen räknades 

in som en sekt under denna tid, därför benämns även de som sekt). Vidare beskrivs det att 

psykisk ohälsa är vanligt förekommande under utgångsprocessen från sekter och att det även 

kan leda till självmord. Att det finns en stöttande omgivning är en skyddsfaktor för dessa 

medlemmar samt att de medlemmar som genomgått terapeutisk behandling efter 

utgångsprocessen återhämtar sig snabbare. Öhlen (1994b, s.29-34) beskriver även svårigheter 

i ärendehandläggningen som kan uppstå i samband med att socialtjänsten kommer i kontakt 

med barn som tillhör en sekt. Kunskapsbristen hos socialsekreterare kan påverka bemötandet, 

och svårigheter att få tag på information från sekten kan påverka handläggningen. Öhlen 

(ibid.) beskriver vidare att det är vanligt förekommande inom religiösa rörelser att barn 

använder sig av ett helt annat språkbruk än andra barn, vilket försvårar arbetet ytterligare för 

socialsekreterarna. Sektens mind-control på barnen kan därför i somliga fall resultera i att 

barnens utsagor under utredningens process har manipuleras. Det förekommer även att 

barnen försvinner vid påbörjad utredning av socialtjänsten, vilket utgör en problematik 

eftersom ett omhändertagande inte heller kan göras baserat på religiös tillhörighet.  
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3.4 Isolerad uppväxt från samhället 

Socialpsykologen Alexandra Stein (2016) belyser i boken ‘’Terror, love and brainwashing: 

Attachment in cults and totalitarian systems’’ hur en isolerad barndom i en sluten sekt kan 

påverka individer. Stien beskriver även att en delaktighet i exempelvis Jehovas vittnen kan 

leda till att barn utvecklar en desorganiserad anknytning eller att de själva kan utvecklas till 

facistiska ledare (s.259-261). Stien menar fortsättningsvis på att barn och unga som levt 

isolerade från ett samhälle påverkar föräldrarnas egna förmåga att kunna erbjuda dessa barn 

en trygg anknytning. Vidare beskrivs hur kunskap hos läkare, psykologer, lärare och 

socialarbetare är ett förebyggande medel för att undvika denna problematik hos människor, 

men framförallt barn och unga. Stien (2016, s.50-55) menar att man som auktoritära och 

manipulativa ledare har en desorganiserad anknytning, och för att säkerställa sig att man får 

en anknytning till sina medlemmar leder till att man utvecklar en desorganiserad anknytning 

även hos medlemmarna. Dessa missförhållanden ses ofta i olika typer av slutna grupper så 

som sekter, totalitära grupper och terroristgrupper. Trots behovet av fysisk närhet väljer 

många medlemmar att istället stanna. Stien (2016) belyser problematiken genom att förklara 

att det leder till en kronisk trauma hos medlemmarna och att de senare kan drabbas av 

undvikande beteende, avstängdhet, brist på intensitet, bristande omfattning i känslouttrycket 

och en överdriven följsamhet (s.60).  

3.5 Gemenskapen i primärgruppen och utgångsprocessen 

Pernilla Liedgren Dobronravoff (2009) skriver i sin avhandling ‘’Att bli, att vara, och att ha 

varit - om ingångar och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige’’ om sju olika faser i en 

utångsprocess från Jehovas vittnen, och vad som får människor att bli medlemmar och vad 

som får dem att lämna organisationen. Dobronravoff (2007, s. 200-201) menar att det goda 

sociala och andliga gemenskapen bidrar åt en närhet inom Jehovas vittnen, och är den främsta 

anledningen till varför medlemmar ingår och stannar kvar i organisationen. Dobronravoff 

(2009, s.391) beskriver skillnader mellan en ingång- och utgångprocess och menar att det är 

två skilda processer där ingången sker ritualiserad med ett individuellt engagemang där 

utgången handlar om ett individuellt avståndstagande som grundar sig i att medlemmen har 

börjat känna tvivel till organisationen. Dobronravoff belyser att utgången inte behöver betyda 

att man avlutar sitt religösa troende. Dobronravoff (2009, s.396) beskriver vidare 

uppbindningen till organisationen präglas av närhet, vänskap och bekräftelse där däremot 
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avståndstagandet sker på grund av att organisationen vill att man ska lägga all sin tid på sitt 

medlemskap där arbeten, utbildning och fritid utöver organisationen inte ska vara i vägen för 

medlemmarna. Utgångsprocessens sju olika faser beskrivs ske genom; olika grader av tvivel, 

prövning av tvivel, vändpunkter, olika beslut under utträdesprocessen, olika steg i 

verkställigheten, floating som handlar om medlemmarnas tankar och relativ neutralitet där 

medlemmarna har kommit över sin uppbindning till organisationen (Dobronravoff, 2009, 

s.401). Dobronravoff (2009, s.406) beskriver fasen floating en av de mest betydelsefulla 

faserna för medlemmarna där personen funderar på att återvända på grund av känslor som 

skam, rädsla, meningslöshet och depression uppstår. Dobronravoff påpekar vidare att dessa 

känslor uppstår då medlemmen har börjar reflektera över hur medlemskapet har påverkat hen 

och känner en ilska gentemot organisationen.  

I Liselotte Frisks (2017, s.175-218), professor i religionsvetenskap, bok  “Guds nya 

barn”, beskrivs före detta medlemmars perspektiv från olika kontroversiella religiösa 

grupper. I studien har Frisk intervjuat sex stycken från Jehovas vittnen, tre stycken från Hare 

Krishna rörelsen, två stycken från Scientologi-kyrkan och en person från Enighetskyrkan. 

Syftet med studien var att diskutera kring intervjupersonernas uppväxt samt belysa hur 

utgångsprocessen gick till. Resultatet av utgångsprocessen visade att upplevelsen hos 

intervjupersonerna kunde delas upp i tre stycken olika teman, enligt Frisk. Det första temat 

handlar om faktorer som påverkar upplevelsen av att vara en före detta medlem, som bland 

annat handlar om skillnader i hur de olika rörelserna ser på avhoppare och hur kontakten med 

dem ser ut efter de lämnat. Det andra temat, enligt Frisk, är att bli en före detta medlem, där 

tvivel och dragning till samhället utanför gruppen tas upp. Det tredje temat handlar om den 

psykologiska inverkan hos individen av att växa upp inom en kontroversiell 

minoritetsreligion. En inre oro är en av de faktorer inom detta tema, som grundar sig i att man 

kan uppleva det som svårt att eftersträva den perfektion som man strävar efter enligt den 

religiösa religionens måttstock. Att bli avvisad från gruppen efter utträde är också en av de 

faktorer som nämns. Värt att tillägga är även att före detta medlemmars erfarenheter är 

mycket varierande vilket innebär att det är svårt att generalisera. 

3.6 Kunskapsbrist  

Liedgren (2016, s.39) belyser kunskapsbristen om minoritetsreligioner, bland annat Jehovas 

vittnen, som råder i studiens målgrupp lärare. Kunskapsbristen omfattas i att lärare inte vet 

hur de ska bemöta eller identifiera behov hos elever med en normavvikande religion. Detta är 
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den senaste forskningen som vi har hittat kring professionella i samband till 

minoritetsreligioner som har undersökts i Sverige. Studien visar på att lärare har ett intresse 

kring minoritetsreligioner med att det saknas grundläggande riktlinjer och resurser för lärare 

att kunna bemöta eleverna. Liedgren (2016, s. 32) lyfter att kunskapsbristen är en 

övergripande brist i Sverige där lärare inte får några tydliga instruktioner gällande religiösa 

organisationer, minoritetsgrupper eller andra komplexa värdesystem. Denna kunskapsbrist 

skulle kunna appliceras på socionomyrket då utbildningen ger förståelse kring komplexa 

livssituationer och systemteori bland annat. Dock blir det svårt att ge adekvat hjälp utan rätt 

kunskap om slutna rörelser. Ytterligare är rätt kunskap inom skolor ofta avgörande för 

socialarbetare då lärarpersonal har ett stort avgörande för vilka nyuppkomna ärenden öppnas 

upp hos socialarbetare genom samverkan.  

4. Teoretiskt perspektiv och tolkningsram 
I följande avsnitt kommer vi att använda oss utav de teoretiska perspektiven: symbolisk 

interaktionism, organisationsteori, symboliskt kapital och mind-control. Studien baseras i sin 

helhet med symbolisk interaktionism som tolkningsperspektiv med förståelsen för att 

individer blir det de interagerar med.  

4.1 Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism beskrivs vara “ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en 

analys och tolkning av den sociala verkligheten’’ (Trost & Levin, 2018, s.10). Med hjälp av 

symbolisk interaktionism menar Trost och Levin (ibid.) att teorin ger oss en förståelse för 

samhället och dess invånare men även en förklaring på samhällsgrupperna och dess beteende. 

Teorin handlar om att man kan se en konstruktion av verkligheten vilket skapar 

betydelsefulla symboler för målgruppen inom denna studie, det vill säga i interaktion med 

Jehovas vittnen. I interaktion med andra individer inom samma målgrupp leder det till en och 

samma mening utifrån de man omges av (Trost & Levin, 2018, s.17-19). 

 Trost och Levin (2018, s. 57-58) menar att spegeljaget uppkommer i sociala miljöer 

som individen befinner sig i och kan återspegla individens identitet. Detta är något som 

främst kan identifieras genom primärgrupper och som även kan förklaras utifrån 

organisationsteori. Vilket följaktligen är teorin som vi har valt att behandla Jehovas vittnen 

utifrån då största delen av deras sociala interaktion utgår i organisationen.  
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4.2 Organisationsteori 

Ett organisationsteoretisk perspektiv kan vara till fördel för att beskriva hur rörelsen Jehovas 

vittnen fungerar och hur organisationen lyckas ha den kontroll den har över medlemmarna. 

För att beskriva och definiera hur organisation och organisationsteori karaktäriseras menar 

Lindkvist, Frode Bakka och Fivelstal (2014, s. 23-25) att det är ett socialt system som präglas 

av arbetsuppgifter, regler för samhörighet, interaktion och belöning. Inom det sociala system 

finns det även en uppfattning om att specifika mål ska nås. Organisationsteorin är en 

omfattande teori, däremot är en delkomponent av den är att man studerar grupper för att få en 

förklaring till varför olika grupper inom organisationer beter sig så olika (ibid.). Vilket är till 

vikt av denna studie för att få en förståelse till varför Jehovas vittnen är så präglade av 

organisationen som de tillhör.  

Inom organisationsteori beskriver Lindkvist, et al. (2014, s.104) att det finns olika 

typer av grupper som karaktäriseras på olika sätt. Vi har valt att fokusera på primärgruppen. 

Primärgruppen kännetecknas vara en informell grupp som har störst samhörighet och “vi-

känsla” av alla grupper (ibid.). Medlemskapet kännetecknas likställt med individens identitet 

där ‘’jaget’’ blir likställt med gruppens gemensamma liv och syfte i koppling till 

organisationen och agerar utefter sin grupptillhörighet (ibid.). Trost och Levin (2018, s. 46-

46) menar att en primärgrupp kan karakteriseras som familjen och har en stark betydelse för 

individen. 

Individen strävar efter gemenskap då människor vill uppnå en social acceptans och 

trygghet (Lindkvist, Frode Bakka & Fivelstal, 2014, s. 107). Däremot belyser Lindkvist, et al. 

(2014, s. 108) att det inte räcker med att endast vara medlem i en grupp utan det finns ett krav 

på medlemmarna för att kunna få den trygghet och sociala acceptansen som erbjuds. För att 

få uppskattning måste man som medlem anta gruppens normer vilket sker genom 

upprätthållande kontakt, samtal och ett samarbete mellan medlemmarna (ibid.). Ju större 

betydelse gruppmedlemskapet har för medlemmen desto mer kommer individen innästla sig i 

gruppen. Individen kommer då att rätta sig efter gruppens normer. Däremot om gruppen inte 

anses vara viktigt för individen kommer man inte att försöka ändra sitt beteende utifrån de 

normer och förväntningar som råder (ibid.). Inom grupper förekommer det även 

konsekvenser för de medlemmar som inte rättar sig över förväntningarna och leder till att 

övriga medlemmar kommer att reagera när man beter sig på ett avvikande sätt. När ett 

avvikande beteende förekommer kommer de övriga medlemmarna att försöka få medlemmen 

att handla på det önskade beteendet som råder inom gruppen. Lindkvist, Frode Bakka och 
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Fivelstal (2014, s.109) menar även att gruppen tolerans mot normbrytande inom gruppen kan 

variera i acceptans beroende på hur viktig gruppmedlem är för gruppen. Till exempel har 

gruppmedlemmen en hög status inom gruppen eller på något annat sätt har stor betydelse som 

kommer ledningsgruppens acceptans mot normbrytande vara större. 

4.3 Mind-control 

Löfgren (2009, s.75-76) beskriver mind-control vara förekommande hos religiösa auktoritära 

och totalitära ledningsgrupper, såsom sekter, för att skapa rädsla hos medlemmarna för att de 

inte ska ta avstånd från gemenskapen. Medlemmarna kan bli paranoida och fobiska på grund 

av sin rädsla. Individens rädsla att lämna gruppen präglas med mind-control då individen 

föreställer sig att det inte finns något syfte med livet, framtid eller lycka utanför 

gruppmedlemskapet. Inom religiösa sekter menar Löfgren (2009, s.76) att medlemmarna 

skräms upp för konsekvenser som kan inträffa ifall de väljer att ta avstånd från gruppen så 

som helvetet, demoner, sjukdom, olyckor eller besatthet kan vara konsekvenser som 

gruppmedlemmen är rädd för. Enligt ledningen i gruppen finns det aldrig en huvudsaklig 

anledning till att lämna gruppen. De som lämnar gruppen anses svaga, oandliga, hjärntvättade 

av det övriga samhället, världsliga, förförda av sex etc. (ibid.). Sektexperten Steven Hassan 

har utvecklat teorin om mind control i sin bok Combatting Cult Mind Control där han 

presenterar fyra olika delkomponenter för en ökad förståelse för Jehovas vittnen med teorin 

mind-control, vi har däremot valt att fokusera på endast tre av dem vilka är; känslokontroll, 

beteendekontroll och tankekontroll (1990, s.59).  

Hassan (1990, s.60) beskriver beteendekontroll vara en delkomponent inom mind 

control som styr individens fysiska omgivning och miljö, vilket karaktäriseras av var man 

bor, klädstilen man använder, vad man äter samt den dagliga avsatta schemat man följer för 

aktiviteter och ritualer inom ledarskapet. Hassan (ibid.) beskriver att denna kontroll tar upp 

väldigt mycket tid från individen där man följer ett väldigt strikt schema där det alltid finns 

något att göra för medlemmen, speciellt när det handlar om väldigt destruktiva 

ledningsgrupper. I vissa ledningsgrupper krävs även tillstånd för såsom kontakt med anhöriga 

som inte är med i gruppen eller hjälpsökande av exempelvis vård. Medlemmarna kontrolleras 

även på sammankomster av ledningen för att se så de följer det som råder inom gruppen. Ett 

beteende som går emot bestämmelserna menar Hassan (1990, s.61) att det kommer bestraffas 

eller om man följer restriktionerna kommer det att belönas.  
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Tankekontroll är den andra delkomponenten inom mind control och Hasan (1990, 

s.61) beskriver gruppmedlemmarnas tankemönster leda till hjärntvättning, manipulation och 

kontroll. Påföljden leder till att medlemmarna interagerar med ett klyschigt gruppspecifikt 

språk som medlemmarna är präglade och kontrollera av. Medlemmarna blir påverkade och 

använder sig av tekniker för att bibehålla restriktionerna kring deras tankemönster. Detta sker 

genom att de kommer på sig själva och stoppar sina tankar när de går utöver vad som är 

accepterat inom ledningsgruppen. För att räknas som en god medlem tillåts det inte att inneha 

en egen reflektion eller ifrågasättande av tankemönstret som råder inom ledningsgruppen. 

Inom dessa religiösa auktoritära och totalitära grupper beskriver Hassan (ibid.) medlemskapet 

och ideologin beaktas som den enda säkra sanningen och verkligheten. Allt det som finns 

utanför sekten räknas som ont. Hassan (1990, s.62) beskriver vidare hur bön, sång och 

ritualer kan rädda medlemmarna med att tänka inom det rådande tankemönstret, däremot kan 

dessa metoder variera beroende på ledningsgruppen. Det krävs från medlemmen att kunna 

kontrollera sina tankar genom att inte vara mottaglig för den kritiska informationen som kan 

vara befintlig om ledningsgruppen utifrån de utomståendes synsätt. Gruppmedlemmen väljer 

att skydda sin gruppidentitet genom att inte vara mottaglig för den kritiska informationen och 

aktiverar den psykiska försvarsmekanismen. Vid dem mer extrema totalitära grupper 

beskriver Hassan (ibid.) ledningsgruppen även ha svar på allt ifrågasättande för att 

medlemmarna inte ska behöva tänka själva.  

 Känslokontroll menar Hassan (1990, s.63) ledaren manipulerar medlemmarnas 

känslor där skuld/ångest och rädsla dyker upp hos individerna för att på ett effektivt sätt 

kunna kontrollera dem, införa en lydnad och enhetlighet. Dessa medlemmarna är inte 

medvetna om denna kontroll och skuldbelägger ofta sig själva när dessa känslor dyker upp 

hos medlemmen. Hassan (ibid) påpekar ångesten vara den största känslan inom 

känslokontroll som lyckas att kontrollera medlemmarna. Rädsla menar Hassan (ibid.) 

däremot vara det som binder samman gruppen, då medlemmarna är rädda för att ta avstånd 

från gruppen. Rädslan manipuleras för att medlemmarna ska få en fientlig bild av den 

världsliga världen och att den kommer göra individen besatt, som exempelvis att satan 

kommer ta individen till helvetet. Den andra anledningen till att man som gruppmedlem 

känner en rädsla är för att man är rädd för sanktionerna och bestraffningen som kan ske inom 

gruppen om man inte håller sig till restriktionerna. Hassan (1990, s.64) menar att ledaren kan 

komma till att ha stor påverkan över medlemmarna på grund av deras skuld och rädsla utifrån 

att exempelvis vara benägen till att påverka medlemmarnas sexliv och vem de ska ha 
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vänskaps- och kärleksrelationer till. Lycka uppstår hos medlemmarna om man strävar efter 

att följa ledarens restriktioner.  

Det som kan anses vara kritiskt inom Hassans teori om mind-control är att han endast 

benämner manipulation och hjärntvätt vara förekommande hos de individer som inte följer 

samhällets uppmaning. Hassan (1990, s.63) menar att det då leder till en negativ psykisk och 

personlig påverkan. Således kan endast individen enligt Hassan (1990, s.59) påverkas 

negativt av religiösa rörelser som inte är godkända av samhället, exempelvis sekter. 

4.4 Symboliskt kapital 

Broady (1998, s.6) beskriver symboliskt kapital som ett grundläggande begrepp inom 

Bourdieus teori där termen ‘’kapital’’ handlar om alla värden, tillgångar och resurser som 

individen erkänner. Individen har alltså sitt samlade anseende och sociala status där vilket 

kännetecknas som en trygghet och ger en förståelse till varför en delaktig inom Jehovas 

vittnen värdesätter gemenskapet så högt. Symboliskt kapital kan individen även erkänna inom 

sociala grupper och ju större kapital de har inom gruppen desto större är deras sociala status 

inom gruppen. Symboliskt kapital är ett allmänt begrepp och betecknar det som inom 

gruppen identifieras vara värdefullt, tillerkännes värde och erhåller förtroende. Utifrån 

begreppet kan man således förstå vad gruppen anser vara av betydelse men också vad de inte 

anser vara viktigt för dem. Individen har alltså inget eget inflytande eller bestämmanderätt 

över vad som benämns vara viktigt för gruppen. Dessa föreställningar är baserade på gruppen 

trosföreställning. Broady (ibid.) beskriver vidare att gruppen identifierar sig med det 

symboliska kapitalet och visar sin tillhörighet, genom t.ex. delade intressen, sätt att bete sig 

på eller klädstil. 

 Broady (1998, s.7) beskriver vidare att dessa symboliska kapital förekommer inom 

sociala grupper där fältbegreppet habitus består av en social grupp som innefattas av 

individer som strävar mot ett gemensamt mål och syfte. Inom detta fält har individerna 

samma drivkraft och uppfattning om omvärlden vilket leder till ett fält ofta ställs kontra de 

resterande fält men även omvärlden. En grupptillhörighet i ett fält innefattar även hierarkier 

där det finns en uppfattning om vilka individer anses tillhöra fältet utifrån deras bakgrund. 

Broady (ibid.) beskriver att om individer har en bakgrund av det sociala fältets uppmanande 

kring livsstil, sociala erfarenheter, kollektiva minnen och tänkande leder det till att individen 

per automatik känner trygghet och en hemkänsla inom fältet.  
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5. Metod och metodologiska överväganden 

5.1 Metodologiska överväganden 

Vi har valt att använda oss en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer vilket enligt Ahrne 

och Svensson (2015, s.10-11) anses vara en produktiv metod för att kunna studera våra 

respondenternas livsvärld som präglas av upplevelser, tankar och intentioner. 

 Intervjumetoden vi har använt oss av är en semistrukturerad intervjuguide där Bryman 

(2018, s.563) beskriver forskaren använda sig av en metod som tillåter respondenterna prata 

relativt fritt till det berörda temat, utan att påverka intervjupersonernas utformande av svar. 

Denna metod anser vi vara lämplig till vår uppsats då vi inte ville påverka intervjupersonerna, 

med till exempelvis ledande frågor när det gäller sådant som ska baseras på individens egna 

upplevelser och tankar. Bryman (ibid.) beskriver vidare att inom semistrukturerad 

intervjuguide är det av vikt att den intervjuansvariga lyssnar aktivt och bidrar med följdfrågor 

till intervjupersonen för att få en omfattande beskrivning av intervjupersonens tankar. Vilket, 

vi har använt oss av och bidragit till innehållsrika intervjuer, men även bidragit till en relativ 

skillnad mellan vissa intervjuer trots en fortsatt koppling till vårt specifika tema. 

 För att skapa oss en förståelse för intervjupersonernas berättelser har vi använt oss av 

hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats. Öberg (2015, s.57) beskriver ansatsen bygga på 

att forskaren analyserar intervjuerna genom att skapa sig en ny tolkning och förståelse av 

informationen som kommer fram i intervjuerna. Med ovanstående menar vi att intervjuerna 

har bearbetats genom att vi försökt beskriva, tolka och analysera bland annat hur före detta 

Jehovas vittnen medlemmar beskrivit processen att ta sig ur en sluten religiös rörelse. 

Tolkningen har vi gjort utifrån ljudinspelade intervjuer som transkriberades ord för ord. 

5.2 Avgränsningar och urvalsprocess 

I vår studie har vi fokuserat på en specifik målgrupp, då Bryman (2018, s.498) beskriver 

målstyrt urval vara av betydelse när studiens syfte och frågeställningar styrs av målgruppen. 

Målgruppen baseras på individer som har ett förflutet inom Jehovas vittnen, vilka i vår studie 

är åtta vuxna över 18 år, inom Sverige. Bryman syftar på att den specifika målgruppen som 

väljs ut är genomtänkt och relevant för forskningen och dess frågeställningar. Alla våra 

intervjupersoner har någon gång i livet tagit sig ur Jehovas vittnen, trots många 
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intervjupersoner har en historik av att ha blivit återupptagna. I och med att våra 

intervjupersoner har valts ut utifrån ett målstyrt urval är vi medvetna om, såsom Bryman 

(2018, s.496) nämner att resultatet inte blir generaliserbart. Exempelvis blir resultatet inte 

generaliserbart då vi endast har avgränsat till tidigare medlemmar i Jehovas vittnen som 

någon gång i tiden har valt att lämna organisationen. Samtidigt, som det finns medlemmar 

som aldrig väljer att gå ur sitt medlemskap. Därav blir även upplevelserna om Jehovas vittnen 

inte generaliserbara utan endast ger oss en förklaring till hur och varför individen själv 

upplever och påverkas av organisationen som den gjorde. Dock har vi utfört fem intervjuer 

med individer som varit döpta men blivit uteslutna ur organisationen, samt tre intervjuer med 

personer som inte varit döpta men valt att lämna organisationen. Detta var ett medvetet val, 

då vi hade i avsikt att analysera skillnader i upplevelser hos de individer beroende på hur 

dopet påverkar deras upplevelse av organisationen samt skillnader i hur utträdet har påverkat 

individen. 

Individerna som har bjudits in till intervjuer har valts ut ur ett snöbollsurval, med 

följande menar Bryman (2018, s.496) som handlar om att en av de intervjuansvariga har en 

tidigare kontakt med några av intervjupersonerna, som sedan leder till fler kontakter utifrån 

de kontakter man hade sedan innan. Detta har vi gjort då en utav oss har en viss tidigare 

kontakt med personer inom Jehovas vittnen vilket har lett till fler kontakter inom 

organisationen. 

5.3 Bearbetning och analys 

För att bearbeta och analysera våra genomförda intervjuer har vi delat upp vår process i tre 

olika delar utifrån Rennstam och Wästerfors (2015, s.220) metod om att sortera, reducera 

och argumentera. Dessa tre steg är en bidragande faktor till en enhetlig samhällsvetenskaplig 

analys som underlättar för forskaren att använda sig empirin och möta eventuella hinder.  

Vi har valt att bearbeta utifrån en öppen kodning vilket Rennstam och Wästerfors 

(ibid.) menar att forskaren har en teoretisk inblick och letar efter sammanhang och kopplingar 

i empirin. Detta har vi genomfört utifrån att färglägga med respektive färg uttalanden såsom, 

ord, tankar, upplevelse etc. som intervjupersonerna har berättat i koppling till våra 

frågeställningar. Kodningen har vi således gjort utifrån olika teman med varje 

frågeställningar separerad för att lättare se sambanden. Kodningen har vi genomfört 

gemensamt i ett dokument med hjälp av den tekniska överstrykningspennan då vi inte hade 

möjlighet till fysiska träffar. Nyckelbegrepp som vi har använt oss av var bland annat i 
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koppling till den första frågeställningen: beskrivningar av gemenskapet (röd), samhörigheten 

inom organisationen (organge), det som ansågs vara värdefullt i organisationen (gul), 

konsekvenser vid normbrytande (lila) och till den andra: tankesättet kring hur man skulle leva 

(cyan), känslor som uppstod (blå) och hur de betedde sig (mörkgrön 3). Den sista 

frågeställningen har vi valt att koda genom intervjupersoners uttalanden kring hur de önskade 

att samhället kunde vara till hjälp. 

 Reduceringen menar Rennstam och Wästerfors (ibid.) med andra ord vara en sållning 

av materialet som man får in. I samband med intervjuerna har det för oss inneburit flera sidor 

som har blivit transkriberade vilket med förståelse blir överflödigt för läsaren att ta in. 

Följaktligen har det lett till att vi har fått reducera det vi ansåg vara av betydelse i andra 

sammanhang än i studien utan i självfallet utelämna betydelsefulla aspekter för 

undersökningen. Beskärningen har vi genomfört med hjälp av den öppna kodningen.  

 Argumentation menar Rennstam och Wästerfors (ibid.) vara det slutgiltiga resultatet 

under rubriken analys. Analysen har vi genomfört genom att använda oss av vår personliga 

tolkning och argumentation i samband med den egna redovisningen och tidigare forskningen. 

Detta är något vi vill påpeka och som även behandlas under rubriken studiens tillförlitlighet. 

Vi använder oss av öppen kodning vilket även leder till ett stort tolkningsutrymme för oss. 

Då, vi trots har ett teoretiskt perspektiv när vi använder oss av den öppna kodningen så kan 

resultatet vi får fram åtskiljas från framtida återskapade forskning. Vilket, beror på hur man 

väljer att koppla ihop intervjupersonernas beskrivningar i samband till teorin. 

5.4 Studiens tillförlitlighet   

Inom begreppet reliabilitet menar Bryman (2018, s.465-469) på att det kan vara 

problematiskt inom kvalitativa studier att värdera en hög reliabilitet. Med en hög reliabilitet 

betyder det att den genomförda studien kan återskapas och det resultat vi får fram kommer att 

kunna vara likvärdigt de framtida återskapade studierna. Detta är något vi är medvetna om 

och har en förståelse för. Intervjupersonerna i denna studie som tidigare behandlat, kommer 

inte ge oss en generaliserad helhetsbild huruvida före detta medlemmar i Jehovas vittnen 

uppfattar gemenskapen och hur de påverkas psykosocialt. Å ena sidan, kan vi inte vara säkra 

på att framtida studier kommer uppvisa ett likvärdigt resultat då vi endast undersökt 

upplevelser baserat på åtta informanter. Å andra sidan har intervjuerna spelats in och 

transkriberades ord för ord för att undvika missuppfattningar i analysbehandlingen. Analysen 

påverkas även av vår tolkningsförmåga i koppling till vår valda teori. 



 

24 

 Inom begreppet validitet menar Bryman (ibid.) på att studiens resultat är mätbart och 

huruvida den valda metoden kan besvara studiens syfte och frågeställningar på ett giltigt sätt. 

Då vi har valt ett målstyrt urval som tidigare behandlat under samma rubrik, är vi medvetna 

om att studiens resultat kommer att påverkas utifrån det specifika urvalets upplevelser och 

tankar. Studien ger oss således inte en förklaring på hur alla församlingar inom Jehovas 

vittnen upplevs av medlemmarna. Studien är även genomförd av en kvalitativ metod vilket 

gör resultatet svårt att mäta. Dock är mätningen av resultatet inte vårt faktiska syfte. Syftet 

med studien är att undersöka vad gemenskapen kan innebära för en före detta Jehovas vittne 

medlem och hur det har påverkat den specifika individen psykosocialt, och i andra hand 

jämföra likheter och skillnader mellan våra respondenter. Undersökningen är därav inte ute 

efter att generalisera någon enhetlig sanning. Bryman (2018, s.484) påpekar även svårigheten 

med att generalisera ett mindre urval i ett större sammanhang. Bryman (2018, s.470) skiljer 

även på intern- och extern validitet och påpekar att det är den interna validiteten som går att 

gilitghetsgöra i kvalitativa forskningar. Detta kan uppfyllas genom att man väl känner till den 

grupp man skall studera och känner till begrepp som används mellan intervjuperson och den 

intervjuansvariga. Studien kan anses uppfylla hög intern validitet då en av oss har ett tidigare 

förflutet med Jehovas vittnen som väl känner till innebörden av ideologin utan att på något 

vis vinkla och ta ett personligt ställningstagande i resultatet. Utöver, har vi båda lagt avseende 

tid för att vara bekanta med relevanta begrepp och kunnat formulera relevanta intervjufrågor.  

 Svensson och Ahrne (2015, s.25) belyser att en kvalitativ studies tillförlitlighet 

grundas i transparens, triangulering och återkoppling till fältet. Detta uppfylls genom att 

forskaren beskriver detaljerat studiens tillvägagångssätt. Kriteriet anser vi uppfylla genom att 

vi har förklarat, presenterat och preciserat vår undersökningsprocess och dess syfte. För 

uppfylla triangulering har vi valt ut relevant empiri och teorier för att kunna förstå studiens 

målgrupp ur flera perspektiv. Social interaktionism är vår grundteori där vi med hjälp av 

symboliskt kapital, organisationsteorin och grupper har kunnat förklara intervjupersonernas 

innebörd i gemenskapet. Mind-control har vi valt ut för att för att få ett perspektiv på hur 

intervjupersonerna påverkas psykiskt av deltagandet. Vi har också skapat oss en förståelse för 

intervjupersonerna genom att ha ägnat mycket tid åt relevant tidigare forskning och 

kunskapsläge om Jehovas vittnen. Till exempel vare sig församlingen benämns som en sekt 

eller inte. Svensson och Ahrne (2015, s.26) menar att återkoppling kan uppfyllas genom att 

målgruppen som undersökts i studien ger en återkoppling på det som forskarna har kommit 

fram till i studien. Innan intervjuguiden fastställdes skickade vi ut frågorna till 

intervjupersonerna för att de ska känna sig bekanta med frågorna och ha möjlighet till 
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synpunkter innan intervjun ägde rum ifall något uppfattades oklart. Vi förklarade även vad 

vårt syfte med studie innebar för den intervjuade så att hen kunde uttala sig fritt kring 

problematiken som vi försökt undersöka.   

5.5 Forskningsetiska övervägande 

Vi har under uppsatsprocessen tagit hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

(2009), dessa beskriver även Bryman (2018, s.170-171) vara informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som vi anser ha uppfyllt. I en 

första kontakt med våra intervjupersoner som var via telefon, presenterade och förklarade vi 

innebörden av det grundläggande individskyddet, där dessa fyra huvudprinciper ingår. 

 Informationskravet kan kort sammanfattas i att vi som skriver arbetet ska informera 

våra respondenter om forskningsarbetets syfte. Utöver det, ska respondenterna informeras om 

vilka villkor som gäller för deras deltagande, exempelvis som att det är frivilligt och rätten att 

avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet innebär att våra respondenter själva har rätt över att bestämma över 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet omfattar rätten att våra respondenter ska ges största 

möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer i undersökningen enbart får 

användas till forskningsändamål. Uppgifterna får därmed inte användas för kommersiellt 

bruk eller annat ändamål. Dessa har kommunicerats och blivit överenskommet, vilket går att 

finna i de bifogade bilagorna längst ner i studien. 

 Vi har förklarat och kommit överens om att deras namn kommer att vara fingerade i 

vår uppsats och alla personliga uppgifter kommer att vara anonymiserade. Våra respondenter 

har erbjudits att få ett exemplar av det färdigställda arbetet när det väl är klart. Innan vi 

påbörjade våra intervjuer, informerade vi att samtalen kommer att spelas in via datorn för att 

det ska bli lättare att för oss att transkribera vad som sagts och ha möjlighet till att kunna 

koda likheter och olikheter i de olika intervjuerna. Information delgavs även att det inte 

kommer att vara någon annan än oss som utför undersökningen som kommer att ta del av 

ljudinspelningen. Skriftligt avtal på våra överenskommelser som vi signerat gällande 

individskyddskravet har skickats via mail till våra respondenter, där det även stod 

information om våra kontaktuppgifter utifrån eventuella frågor skulle uppstå efter avslutad 

intervju.      

 Att vi i studien har ställt frågor till våra intervjupersoner som är av känslig karaktär, 
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har gjort att vi som ansvariga för arbetet och intervjuerna varit extra uppmärksamma på om 

respondenterna upplevts obekväma. Vi har informerat skriftligt men också kort innan 

intervjuerna startade att de när som kunde välja att avbryta intervjun eller välja att inte svara 

på en viss fråga. Ingen av intervjupersonerna ångrade sin medverkan eller valde att hoppa 

över någon fråga. Att en av oss haft en tidigare kontakt med somliga av respondenterna sen 

tidigare kan möjligtvis ha påverkat att de känt sig mer trygga. Centralt för denna delen av 

etiska aspekter har även varit att förtydliga den enskildes integritet. 

 Att vi i studien har valt att identifiera Jehovas vittnen som en religiös rörelse kan leda 

till oskiljaktiga meningar, då det för vissa fortfarande betraktas som en sekt. Vi har försökt att 

förklara vad en sekt innebär utifrån forskaren Håkan Järvås (2009) teori och har med hjälp av 

den kunnat applicera likheter på Jehovas vittnen. Samtidigt att vi förklarat att organisationen 

inte är en sekt enligt Sverige sedan 2019 då de numera benämns som trossamfund. Däremot 

anser vi att identifieringen av samfundet i relation till olika begrepp har varit viktig i studien 

då vi under uppsatsprocessen har insett vilken stor kunskapsbrist det råder om Jehovas 

vittnen. Genom att identifiera gruppen anser vi det vara bidragande åt en framtida forskning 

och ett bidragande åt att synliggöra Jehovas vittnen som en isolerad och sluten grupp som är 

svår att nå fram till. Även om vår undersökning inte är generaliserbar, så bidrar studien till 

ökad förståelse, inspiration och kunskap som kan tillämpas i socialt arbete. Socialarbetare kan 

komma i kontakt med individer som har ett förflutet inom Jehovas vittnen och är 

hjälpsökande. 

6. Resultat och analys 
Under kommande avsnitt kommer vi att presentera resultatet som vi har bearbetat genom 

öppen kodning. Därefter följer en analys av resultatet med hjälp av tidigare forskning och 

våra tidigare behandlade teorier; symbolisk interaktionism, organisationsteori, mind-control 

och symboliskt kapital.  

6.1 En beskrivning av livet i gemenskapen 

För att kunna förstå och analysera resultatet av hur informanterna upplevde det sociala 

gemenskapet i Jehovas vittnen har vi valt att använda oss av symbolisk interaktionism som 

perspektiv. Vi har även symboliskt kapital och organisationsteori som grund för att kunna 
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förstå den symboliska interaktionismen som befinner sig i den religiösa organisationen; 

Jehovas vittnen.  

Samtliga informanter förutom en ansåg att organisationen Jehovas vittnen 

karaktäriseras som en stor familj där det alltid fanns någon att få en trygg relationsmässig 

kontakt med. Med Lindkvist, et al. (2014, s.104) förklaring på organisationsteori kan det dras 

en slutsats i att församlingen i sin helhet definieras som en primärgrupp. Det framkommer 

även i intervjuerna att individerna, på grund av församlingens uppmaning till att inte umgås 

med de världsliga, leder till att de skapar sin verklighet, tolkning och symbol utifrån 

interaktion med varandra. Detta till följd av interaktion med samma individer och med en 

samma livsmening (Trost & Levin, 2018, s.17-19). Detta leder till att vittnena konstruerar sin 

verklighet genom interaktion med varandra och får sin trosuppfattning ständigt bekräftad. På 

så vis utgör gemenskapen en starkt bindande primärgrupp.  

 Flera av informanterna menade även på att gemenskapen kännetecknades som 

gruppmedlemmarnas allt. Med koppling till symboliskt kapital kan resultatet tyda på att 

informanterna hade till stor del allt som kännetecknades som värdefullt, deras samlade 

anseende och sociala status i gemenskapet. Vilket, är alla resurser inom symboliskt kapital 

som en individ kan erkänna (Broady, 1998, s.6). Vissa informanter uppgav däremot att de till 

viss del hade sociala relationer utanför gemenskapet men beskrev att deras relationer var 

begränsade på grund av församlingens ideologi. Med hjälp av citat från kvinna 54 år kan man 

i koppling till symboliskt kapital förstå hur allt som var betydelsefullt för kvinnan försvann 

när hon lämnade gemenskapet: 

 

Hela mitt sociala liv var borta, hela min grund, golvet, mattan var 

fullständigt borttagen, jag famlade i intet. Det var ganska jobbigt om 

man säger. Så började jag nätdejta, så mycket korkade grejer jag 

gjorde, jag var ju på sätt och vis som ett barn igen va. Men ändå med 

ansvar för, i alla fall ett barn va. (Kvinna 54 år) 

 

Därav, kan man dra slutsatsen i att vikten av att vara med i Jehovas vittnen kännetecknas, 

enligt vårt resultat, i att individen utifrån sin delaktighet uppmanas i att i stort sett ‘’överföra’’ 

alla sina tillgångar till gemenskapet. Då, man inte uppmanades till att umgås med de 

världsliga och leva utefter organisationens ideologi, som kännetecknar organisationens mål 

och syfte (Lindkvist, Frode Bakka och Fivelstal (2014, s.23-25). Broady (1998, s.7) menar att 

när individer inom sociala fält har samma mål och syfte leder det ofta till en ‘’vi’’ mot 



 

28 

‘’dem’’ tänkande, samt till en hemkänsla och trygghet. Järvå (2009, s.115) menar att det som 

talar för att Jehovas vittnen kan benämnas som sekt är då sekter ofta är i konflikt med 

majoritetssamhället. Vilket, resultatet visar på med citat från kvinna 45 år:   

 

(...) församlingen och vittnena blev ju allt för man uppmanades att 

liksom inte ha andra världsliga som kunde påverka en negativt. Och 

därmed blir församlingen ens allt kan man säga. (Kvinna 45 år) 

 

Flera informanter beskrev det sociala fältet inom gemenskapet vara som att leva ‘’utanför’’ 

den ‘’världsliga världen’’ där gruppmedlemmarna hade integrerat sin egna uppfattning kring 

vad som ansågs vara ett värdigt liv (Trost & Levin, 2018, s.10). Informanterna beskrev 

individerna som inte levde utifrån Jehovas vittnen uppmaningar som ‘’världsliga’’ och på så 

vis bekräftar resultatet tyda på ett ‘’vi’’ mot ‘’dem’’ tänkande, liksom ‘’Jehovas vittnen’’ mot 

‘’världsliga’’ (Broady, 1998, s.7). Tidigare forskning (Dobronravoff, 2009, s.396) bekräftar 

även resultatet utifrån det som Kvinna 45 år beskrev, att allt som inte hade med 

organisationen och göra ansågs vara i vägen för den delaktiga där den delaktiga bör endast 

arbeta, studera och umgås inom sitt sociala fält som den tillhör.  

 Grupptillhörigheten i primärgruppen är av vikt i betydelse för den delaktiga enligt 

författarna Trost och Levin (2018, s. 46-46) och kan leda till att gruppmedlemmarnas 

personliga identitet likställs med gruppidentiteten. En av respondenterna uttryckte att det 

fanns någon medlem för alla att känna samhörighet och närhet till. Informanterna beskrev 

organisationen ha en stor ‘’vi-känsla’’ och identifierade sig högt med gemenskapet. Såsom 

citat av kvinna 32 år belyser:  

 

(…) asså jag tänker att det har gjort mig till den personen jag är idag 

vilket är en väldigt stor del av min identitet...det fanns liksom ingen 

identitet egentligen hur man är som person utanför. (Kvinna 32 år) 

 

Trost och Levin (2018, s. 57-58) men även Lindkvist, et al. (2014, s.104) beskriver hur 

spegeljaget och individens egna identitet uppkommer i primärgrupper. Resterande 

informanter beskrev att deras fritid bestod av att leva utefter ideologin, så som bibelstudier, 

att gå i tjänst och leva utefter vad organisationens mål och syfte innebar. Det som talar för att 

Jehovas vittnen skulle kunna vara en sekt är då Järvå (2009, s.155) beskriver sekter tillåter 

sällan medlemmarna att ha fritidsintressen utanför religionen för att inte ge möjlighet till 
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reflektion. Vissa informanter beskrev att de fick leva ett dubbelliv som man inte talade om för 

organisationen för att kunna leva utefter dess uppmaning men för att slippa konsekvenser 

som Järvå (ibid.) beskriver vara förekommande om man inte lyder sekten. Informanterna 

menade även på att de kunde utveckla sina egna personliga identiteter. Med hjälp av citatet 

från kvinna 40 år kan man se hur hon försökte agera utefter hennes grupptillhörighet och 

organisationens lydnad, såsom Lindkvist, et.al. (2014, s.104) och Järvå (2009, s.155) 

beskriver trots en hon upplevde svårigheter: 

 

Man hade vänner om sig hela tiden, gästfrihet och vänlighet. Men 

samtidigt fanns det även en angivarkultur...Jag har alltid varit 

kontaktsökande, och jag umgicks med personer från skolan som inte 

var från församlingen ändå trots att mina föräldrar inte tyckte att jag 

skulle umgås med dom. Man hittar sina lösningar och genvägar, 

sanningar med modifikation så att säga. (Kvinna 40 år)  

 

Med hjälp av ovanstående citat kan vi finna hur kvinna 40 år fick leva ett dubbelliv för att 

tillfredsställa primärgruppen samtidigt som hon försökte utveckla sin egna identitet. 

Lindkvist, et.al. (2014, s.107) menar även på att individen eftersträvar gemenskap, vill uppnå 

social acceptans och trygghet. Resultatet i vår studie kan tyda på att dessa tre aspekter, eller 

någon av dem, inte ansågs vara tillräckligt tillfredsställande i gruppen. Därav, försökte vissa 

av informanterna söka sig till “världsliga’’ grupper för att kunna uppnå det individen strävar 

åt. Vilket således, ledde till att flera informanter fick leva ett dubbelliv. Däremot kan man 

konstatera i att tryggheten och gemenskapet var till stor del uppfyllt i primärgruppen utifrån 

informanternas goda beskrivningar av gemenskapet. Att det däremot rådde ett större behov av 

den sociala acceptansen kring medlemmarnas egentliga personlighet och identitet kan vi 

finna stöd av i vårt resultat. Baserat på att informanterna beskrev dubbellivet uppstå i 

situationer där gruppmedlemmarna inte kunde passa in i primärgruppens normbildande 

regler, vilket var för samtliga i tonårsperioden. Lindkvist, et.al. (ibid.) menar även att den 

sociala acceptansen kan endast uppstå i gruppsammanhang där man antar gruppens normer. 

Dubbellivet kan förklaras utifrån att vittnena fick leva i en parallell värld då de försökte 

eftersträva gemenskap samtidigt som de inte ville bli uteslutna och förlora sitt allt, med andra 

ord sitt symboliska kapital. Kvinna 45 år belyser med följande citat hur hon levde ett 

dubbelliv med en vilja i att leva i den “världsliga’’ världen samtidigt som hon inte kunde 

lämna Jehovas vittnen: 
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(...) det kändes som om man levde i den vanliga världen och låg 

liksom eller vad man ska säga. Den andra världen den världsliga 

världen pågick just bara förbi men var bara där en del men ens riktiga 

värld var ju vittnena. (Kvinna 45 år) 

 

Dobronravoff (2007, s.200-201) beskrev i sin avhandling “Att bli, att vara, och att ha varit - 

om ingångar och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige’’ att det sociala och andliga 

gemenskapet bidrar tillsammans till en närhet för Jehovas vittnen som leder till att vittnena 

finner det svårt att lämna primärgruppen. Då ideologin liksom det sociala och andliga 

gemenskapet kännetecknas båda vara av stor betydelse. Broady (1998, s.6) benämner att 

gruppen har makten över att bestämma över vad deltagarna i gemenskapet ska värdesätta 

vilket baseras på gruppen trosföreställning. Gruppens trosföreställning var att leva utefter 

ideologin som Jehovas vittnen besitter, alltså utefter vad Bibeln säger. Informanterna beskrev 

att man uppmanades att leva utefter ideologin ifall man inte ville riskera uteslutning. Vilket 

ledde till ett dilemma för medlemmarna om individens drivkraft efter gemenskap och 

trygghet som kunde uppnås i Jehovas vittnen, eller den sociala acceptansen som kunde 

uppnås i den “världsliga’’ världen.  

Med hjälp av tidigare forskning belyser Stein (2016, s.50-55) att bortsett från 

församlingen ideologi, väljer många att stanna. Frisk (2017, s.175-218) belyser även 

svårigheten som medlemmarna i Jehovas vittnen upplever angående en eftersträvan kring 

gruppens starka normbildande där medlemmarna värdesätter högt sitt medlemskap och vill 

inte bli avvisade, som vi finner stöd för i studien. Informanterna beskrev på olika sätt att de 

inte visste vem det var utan Jehovas vittnen, där även grupptillhörigheten i gemenskapet som 

tidigare behandlat var likställt med deras individuella identitet. Man 46 år belyser 

beskrivande fenomenet: 

 

Så det ledde till väldigt mycket droger och sånt för jag hade ju inte 

fått lära mig hur man tacklar världen. Som alla andra känner och fick 

lära sig...Men jag hade ju inget annat. Jag hade inga vänner i världen 

jag visste inte ens hur man skulle skaffa några. (Man 46 år) 

 

Med hjälp av symbolisk kapital kan man förstå det som att vittnena försöker behålla deras 

symboliska kapital genom deras grupptillhörighet (Broady, 1998, s.6). Vilket däremot leder 
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till en eftersträvan efter gruppens starka normer som för vissa informanter ansågs vara relativt 

svårt att uppfylla. Till följd av det normavvikande beteendet ledde det till uteslutning från 

gemenskapet. Att vittnena däremot ansåg det vara en “enklare’’ utväg för dem att ständigt 

försöka passa in i gruppen, genom exempelvis återupptagning, var det då dem inte visste 

bättre, såsom man 46 år beskrev. Ett medlemskap kännetecknades som en trygghet då deras 

symboliska kapital befann sig där (ibid.). Därav uppstod det en oro för informanterna hur 

deras liv skulle se ut när allt deras symboliska kapital försvann och då de fick bygga upp alla 

sina kapital, och hela sitt nytt liv på nytt. Informanterna beskrev församlingen, som tidigare 

nämnt, som deras “allt’’.  

Samtliga informanter uppger att de har kommit med i rörelsen via föräldrar och att 

medlemskapet inte var ett aktivt val i den bemärkelsen. Vidare visar resultatet att majoriteten 

av informanterna beskriver gemenskapen i Jehovas vittnen som god, trygg, att den upplevdes 

som en stor familj och något man uppskattade som barn. Två av informanterna uppger att om 

någon delaktig behövde hjälp, exempelvis flytthjälp så ställde församlingsmedlemmarna 

obehindrat upp och oavsett vilken församling man besökte möttes man av generositet och 

omtanke. 

 

Asså, nej men när det har hänt jobbiga saker i livet, såhär stress och 

så, då har man känt att åh man kanske skulle bli Jehovas vittne igen 

för att det mycket lättare liksom. Det är lite skyddad miljö, lite så här 

50-tals moral, då har man ibland saknat den här tryggheten. (Kvinna 

34 år)  

 

Två av informanterna uppger däremot att de upplevde mer utanförskap än gemenskap, på 

grund av att de var mera “busiga’’ och passade inte in i vad normen i gemenskapet var. Man 

46 år uppger att han fick regler att förhålla sig till för att kunna få gemenskap och präglades 

av normer som han inte kunde leva upp till som således ledde till sanktioner. Kvinna 40 år 

fick exempelvis därefter inte leka med de andra barnen för att hon klassades som “dåligt 

umgänge”. Hon uttrycker på liknande vis som man 46 år att det fanns en stor gemenskap så 

länge man delade samma värderingar och normer.  

Gemenskapet kännetecknades av att vittnena uppmanades till att inte ha världsliga 

kompisar, inte inneha några sexuella relationer innan äktenskapet samt att deras fritid 

präglades av bibelstudier, att gå i tjänst och leva utefter ideologin. Samtliga av informanterna 

menade att problematiken kring gemenskapet uppstod i tonåren då man förväntades prestera 
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inom församlingen samtidigt som “världsliga” levde sitt liv på ett helt annat sätt. Det framgår 

att några av respondenterna levde dubbelliv på grund av att de inte kunna passa in i 

församlingens normer och regler. Till de världsliga sa man inte att man var så troende för att 

verka avvikande och till församlingen visade man inte att man hade världsligt umgänge.  

Vid brytande av de normer som församlingen har fick man som döpt eller aktiv 

medlem vara ansvarig till varför man hade betett sig på ett avvikande sätt. Konsekvenser och 

sanktioner beskriver informanterna vara förekommande inom organisationen vilket leder till 

restriktioner eller i värsta fall uteslutning. Detta är ett kriterium som Järvå (2009, s.115) 

menar att Jehovas vittnen kan liknas vid en sekt då medlemmarna uppmanas till förändring 

utifrån organisationen i form av kontroll annars leder det till uteslutning. Informanterna 

beskriver att man exempelvis kunde bli förhörd av församlingen vid sexuella beteenden där 

man fick yttra sig om och förklara detaljerat kring den sexuella händelsen. Exempelvis vilken 

ställning man hade och på vilket sätt man rörde varandra. Vid en mer allvarlig och 

återkommande synd kunde individen bli utesluten. Vid uteslutning uppmanades 

församlingsmedlemmarna att inte hälsa, prata eller på något sätt umgås med den avvikande 

medlemmen. Det innebar att även den uteslutne individens familj och släkt hade samma 

regler att förhålla sig till vilket resulterade i att individen förlorade sin familj. Det 

utanförskapet uteslutningen ledde, enligt majoriteten av de uteslutna respondenter vi har med 

i vår studie, till psykisk ohälsa och identitetslöshet.  

 

Och det är just därför individer som blir uteslutna mår så fruktansvärt 

dåligt, just för att de får de hårdaste straffet en människa kan få, 

isolering (...) Jag minns att min mamma hälsade inte ens på mig efter 

jag blev utesluten. (Man 42 år) 

 

Vissa informanter valde däremot att gå ur självmant på grund av att de ogillade kontrollen 

som organisationen besatt. Tre stycken av de informanterna som varit döpta uppger att de 

därefter blev återupptagna, mer än en gång. Anledningarna till att de sökte sig tillbaka till 

församlingen var att de förlorade sitt sociala nätverk som innefattas av deras 

familjemedlemmar och vänner som de sedan inte fick upprätthålla kontakten med. Flera av 

informanterna beskriver utträdet och uteslutningen som en mycket tuff period och valde att 

gå tillbaka till församlingen trots att de inte gillade kontrollen som det innebar.  
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Och på detta halvår så hade min mamma förvandlats till någon jag 

inte kände igen. Hon hade gått jättemycket ner i vikt och var helt 

förstörd, så jag var ju det enda barnet som blev uteslutet. När jag såg 

min mamma där så bestämde jag mig för att jag måste göra 

någonting, min mamma har börjat försvinna. Så jag började gå på 

möten här i (...) för att bli återupptagen. För att min mamma skulle 

kunna träffa mig, och min släkt. (Kvinna 45 år) 

 

Så det ledde till väldigt mycket droger och sånt för jag hade ju inte 

fått lära mig hur man tacklar världen. Som alla andra känner och fick 

lära sig. Jag trodde på paradiset och att det skulle fixa sig. Jag gick ju 

aldrig någon utbildning där jag kunde lära mig något, så jag menar jag 

hade ju ingenting och var inte ens förberedd (...). Men jag hade inget 

annat. Jag hade inga vänner i världen jag visste inte ens hur man 

skulle skaffa några. (Man 46 år) 

 

I ovanstående stycke beskriver informanterna på vilket sätt deras utträde från församlingen 

hade en sådan stor inverkan på deras liv. På liknande sätt återger resterande informanter att 

gemenskapen i Jehovas vittnen värdesattes väldigt högt och fick en stor väldigt stor betydelse 

för samtliga informanter. En respondent uttrycker att han umgicks med världsliga trots att han 

gick på möten och samtidigt umgicks med ungdomar från församlingen, men att det inte 

innebar någon större konsekvens för honom då han inte var döpt. Vidare påpekar han att 

församlingen sätter press på de yngre att ta ställningstagande i form av ett dop, vilket han 

menar utgör en stor del av problematiken. Att han aldrig döpte sig menar han på medfört att 

hans utträde inte har påverkat honom markant eftersom han fortfarande kan prata med alla. 

Det framkommer att de respondenter som varit döpta levt mer strikt vilket ledde till att i så 

gott som hela deras sociala nätverk befann sig i organisationen. Att förlora nästan alla 

befintliga sociala relationer uppges ha påverkat dem negativt psykiskt.  
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6.2 Den psykiska påverkningen av ett kontrollerat deltagande i 

Jehovas vittnen 

Det analysen förklarat hittills genom bland annat organisationsteori är varför medlemmar 

väljer att stanna kvar i Jehovas vittnen och vad som attraherar dem. I följande avsnitt kommer 

Jehovas vittnen att granskas ur den hierarkiska struktur som organisationen är uppbyggd på, 

vilket Järvå (2019, s.115) benämner vara förekommande hos sektliknande rörelser. Hassans 

(1990) teori om mind-control kan kommer även tillämpas på samfundet. Även om det inte 

finns en ledare inom Jehovas vittnen såsom Hassan (1990) beskriver teorin kännetecknas av, 

kan resultatet tyda på att organisationens kontroll omfattas på liknande sätt som teorin mind 

control beskriver. Med hjälp av den starka samhörigheten i primärgruppen styrs 

medlemmarna, istället för en person som Hassan (1990) menar, av en hel grupp. Hassan 

(1990, s.59) presenterar tre olika delkomponenter inom teorin mind-control; känslokontroll, 

beteendekontroll och tankekontroll.  

           Enligt studiens resultat visar det sig att alla våra informanter, med undantag från två 

stycken fått ta emot repressalier i olika former vid tillfällen då de inte följt det ramverk som 

Jehovas vittnen utgår ifrån. Järvå (2019, s.115) menar som även tidigare behandlat, att lydnad 

är förekommande hos sektliknande rörelser. Liksom Hassan (1990, s.60) beskriver 

kännetecknas beteendekontroll av att gruppen kontrollerar medlemmarnas beteende genom 

belöning och bestraffning. Man 46 år beskriver bland annat:  

 

Jag var 15 när jag döpte mig. Tre månader efter så var jag i den första 

komitén. Det är då man får sina restriktioner och ska bli tillrättavisad. 

Jag blev inkallad minst en gång om året fram till jag blev 26. Jag blev 

utesluten tre gånger och återupptagen 2 gånger. (Man 45 år) 

 

Det framkommer även att medlemmarna ägnar mycket fritid åt församlingen och aktiverar sig 

i bibelstudier. Vilket enligt Hassan (1990, s.60) är ett karaktäristiskt drag för att styra 

individen via mind-control. Även Järvå (2019, s.115) menar detta vara ett kriterium för en 

kontrollerad sektliknande rörelse. Genom att uppta tid från medlemmen innebär att 

medlemmen inte får någon tid till sig själv eller göra annat utöver församlingens verksamhet. 

Dobronravoff (2009, s.369) beskriver att avståndstagandet från medlemmen till den 

“världsliga” världen bland annat sker i förbindelse med att organisationen vill att man ska 
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åsidosätta mycket tid på sitt medlemskap, andra förehavanden ska inte stå i vägen för 

medlemmarna. 

Många av våra intervjupersoner upplevde att det ställdes krav på högt engagemang 

från organisationen redan under ung ålder och en informant uppger att trots den varma 

samhörigheten fanns en angivarkultur inom församlingen. Hassan (1990) menar vidare att en 

persons beteende kan kontrolleras genom att på olika sätt påverka vad en handling har för 

förutsättningar och vad den får för konsekvenser. Att eftersträva den perfektion som 

församlingen förväntar kan enligt Frisk (2017) leda till en inre oro, men känslan av att bli 

avvisad från gruppen är också en faktor som utlöser inre stress. 

              Hassans (1990, s.61) andra delkomponent inom mind-control är tankekontroll. 

Hassan (ibid.) beskriver tankekontroll påverka medlemmarna att bli mer lika i sitt tankesätt 

och interagera på ett typiskt gruppspecifikt språkbruk. Järvå (2019, s.115) beskriver att denna 

tankekontroll används inom sekter för att medlemmarna ska få ta del av en högre sanning. 

Vidare beskriver Hassan (1990, s.60) på att man utvecklar metoder för att “stoppa” oönskade 

tankar och istället fokusera på “rätt” tankar. Genom denna metod kan medlemmarna stoppa 

tankar som ifrågasätter tankemönstret som råder inom rörelsen. Hassan menar att 

gruppmedlemmen aktiverar den psykiska försvarsmekanismen genom tankestoppande 

metoder och väljer att inte vara mottaglig för något som kan komma att hota relationen till 

rörelsen. Medlemmarna separeras från omvärlden då man präglas av ideologin som sedan 

inte går att ”avinstallera”. Två av informanterna uppgav ha blivit påverkade av mind control 

till den grad att de sedan i ”sitt nya liv” inte kunde tänka på andra levnadssätt än vad 

ideologin uppmanade till, vilket kvinna 32 år och man 46 år uttrycker:  

 

(...) jag kommer ihåg när jag bad till Jehova och det enda jag tänkte 

på var liksom sex sex sex. För att då fick man ju inte tänka på sex för 

det var ju jättehemskt. Och sen när man fick ha sex och hade kille då 

tänkte man ju bara på Jehova Jehova Jehova. Vilket är väldigt 

märkligt (...). Liksom att man får lite skam det blir liksom som en 

tvångstanke att det här är en synd och så. (Kvinna 32 år) 

 

Så det ledde till väldigt mycket droger och sånt för jag hade ju inte 

fått lära mig hur man tacklar världen. Som alla andra känner och fick 

lära sig. Också under de åren jag var utesluten så tänkte jag att det var 

ingenting som funkar med jobb, flickvän och fick dåligt samvete, 
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skam (…) det var ingen tjej som ville leva så med en så fort man hade 

sex med en tjej så ville man bara trycka väck henne. Asså jag orkade 

inte ens se på henne. Och jag bara trodde att jag skulle kunna fixa det 

genom att gå i tjänsten eller läsa bibeln för det funkade ju liksom för 

andra. (Man 46 år)  

 

Resultatet visade att en informant, kvinna 54 år, uttrycker att religionen blev en krycka för 

henne. Istället för att ta egna beslut och tänka själv, hade hon hela sin världsbild serverad. 

Hassan (1990, s.62) beskriver att vid mer totalitära grupper har ledningsgruppen svar på allt 

ifrågasättande. Detta eftersom att medlemmarna inte ska behöva tänka själva. Enligt resultatet 

uppger alla informanter att organisationen uppmuntrar medlemmarna till att enbart omge sig 

av likasinnade, att inte ha kontakt med uteslutna eller “världsliga”. Att inte få influenser från 

någon annan än organisationen bidrar till att ett större gap mellan vittnena och de “världsliga” 

(ibid.). Flera av informanterna beskriver att om de trodde på Jehovas vittnen och dess 

ideologi så skulle allting i livet som kändes otydligt eller dåligt ordna sig för dem, de uppger 

att de kände en trygghet genom att leva utefter ideologin. Däremot, när det kände tvivel och 

när de hade lämnat församlingen så upplevde hälften av informanterna att de fortfarande 

kände sig präglade av ideologin.  

          Den tredje delkomponent Hassan (1990, s.63) talar om inom mind-control är 

känslokontroll. Genom emotionell kontroll kan ledningsgruppen på ett effektivt sätt 

manipulera medlemmarnas känslor genom skuldbeläggning, rädsla, ångest och skam som 

sker omedvetet hos medlemmarna. Sex informanter utav åtta uppgav att utträdet ur Jehovas 

vittnen fick en negativ psykisk påverkan på dem. De två informanter som inte upplevde 

någon negativ psykisk påverkan efter utträdet ur organisationen var inte döpta. I vår studie 

pekar resultatet på att beroende på hur mycket församlingen utgjorde medlemmens 

primärgrupp påverkar därefter också medlemmens upplevelse av utträdet. En informant 

beskriver hur han mådde psykiskt efter han valde att sluta gå mötena: 

 

Nej jag kände väl att det inte gav mig någonting. Och det har väl inte 

varit jobbigt alls med tanke på att jag aldrig har varit döpt och inte 

blivit utesluten. (Man 34 år) 
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Slutsatser kan möjligen dras att ju längre in i primärgruppen man är, speciellt i samband om 

någon i medlemmens familj har en högre position i församlingen, leder till högre 

stresspåslag. Kvinna 54 år uttrycker:    

 

(...) kanske 2 år efter jag gick som jag slutade vara rädd för 

Harmageddon, t ex när det var åska och oväder ute. Så jag menar, det 

sitter ju så djupt inpräntat. Det är en otroligt manipulativ religion. 

(Kvinna 54 år) 

 

Hassan (1990, s.63) menar att ångest är den känsla hos medlemmarna som ger upphov till 

störst känslokontroll. Rädsla menar Hassan vara det som gör att medlemmarna inte vågar ta 

avstånd från gruppen utan istället binder dem samman. Löfgren (2009, s.75-76) beskriver 

mind-control vara förekommande hos religiösa auktoritära och totalitära ledningsgrupper för 

att skapa rädsla hos medlemmarna för att de inte ska ta avstånd från gemenskapen. Känslor 

som skuld, skam, ångest och rädsla sägs vara tillstånd som informanterna beskriver vara 

förekommande under deltagandet i Jehovas vittnen. Rädsla är den mest omtalade känslan hos 

informanterna, varav sex av åtta informanter uppger att de någon gång kände sig rädda under 

tiden av deras deltagande. Informanterna beskriver rädsla uppstå när de började känna tvivel 

till församlingen men även efter att de hade lämnat. Tidigare forskning (Dobronravoff, 2009, 

s.406) beskriver att känslor som skam, rädsla, meningslöshet och depression kan uppkomma 

efter en medlem valt att gå ur och beskrivs av vara orsaker som gör att en medlem väljer att 

återvända, vilket bekräftar vårt resultat. 
  Sex av åtta informanter uppger att deras psykiska mående fick en negativ påverkan på 

grund av deltagandet i Jehovas vittnen, varav fyra av de informanter var döpta och två inte. 

Utöver är det värt att påpeka att det finns tämligen stora skillnader mellan hur allvarligt deras 

tillstånd efter och under deltagandet var, vilket leder det till att resultatet blir svårt att 

generalisera. De två resterande informanter som upplevde att deras psykiska välmående 

överhuvudtaget inte påverkades negativt av deltagandet var inte döpta. 

Positiva följder som skett eft er utträde ur organisationen uppges av tre informanter, 

vara att de inte lägger stor vikt vid hur omgivningen uppfattar dem. Följaktligen menar de att 

de har varit vana vid känslan av att sticka ut ur mängden.  

 

Sen kan jag väl känna sådär att eftersom att man är uppvuxen där man 

varit lite annorlunda hela tiden så är man inte så rädd för att vara 
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annorlunda eller sticka ut nu, man är liksom van vid det. Det är en bra 

grej tycker jag, det har varit jätteskönt. (Kvinna, 34 år) 

 

Stein (2016) menar att upplevelsen av gemenskapen liknas vid en destruktiv relation som 

leder till en desorganiserad anknytning till organisationen och dess medlemmar. Liknelsen 

kan förklaras genom det första steget vilket är att bli förälskad. Denna förälskelse kan 

appliceras på de beskrivningar våra informanter givit om gemenskapen inom församlingen; 

hur alla ville väl och att det var ett gästvänligt varmt klimat. Vidare förklarat kan euforin 

sakteligen stannat av men individen varit döpt och därmed investerat allt sitt sociala kapital 

inom organisationen och lett till att primärgruppen som i detta fall liknas vid församlingen 

blivit av mycket stor betydelse. I ett senare skede kan upplevelsen av gemenskapen liknas vid 

en destruktiv relation i den bemärkelsen att vittnena genom mind control uppmanas och 

uppmuntras att stanna kvar. Skulle individen välja att gå drabbas denne av sanktioner. Allt 

symboliskt kapital blir fråntaget och individen önskar ha tillbaka allt det som var så euforiskt. 

Våra informanter beskrev utträdet ur organisationen som att komma ut till en ny värld av 

utmaningar som de inte hade redskap till att hantera och två informanter beskrev att 

tankegången hos dem kretsade kring att det nog vore bättre att komma tillbaka igen och bli 

återupptagna. Utifrån detta kan det tyda på att informanterna fick en destruktiv anknytning till 

organisationen. 

Ett organisationsteoretiskt perspektiv kan vara till fördel för att beskriva hur rörelsen 

Jehovas vittnen fungerar och hur organisationen lyckas ha den kontroll den har över 

medlemmarna. För att beskriva och definiera hur organisation och organisationsteori 

karaktäriseras menar Lindkvist, et al. (2014, s. 23-25) på att det är ett socialt system som 

präglas av arbetsuppgifter, regler för samhörighet, interaktion och belöning. Inom det sociala 

systemet finns det även en uppfattning om att specifika mål ska nås. Jehovas vittnen som 

organisation präglas av engagemang, normer som måste upprätthållas och en stark 

gemenskap.  

 

6.3 Hur kan socialarbetare och andra professionella hjälpa? 

Resultatet visar att informanterna är överens om att det finns behov av stöd och hjälp för före 

detta medlemmar som har påverkats negativt psykiskt efter utträde, i synnerhet uteslutning. 

Informanterna påtalar att det möjligtvis även finns behov för existerande medlemmar som är i 
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behov av att prata med någon, men understryker att de är svåra att nå och sällan är medvetna 

eller redo att prata med någon utomstående så länge de är med i församlingen. En respondent 

berättar att även om hjälp hade erbjudits under den tiden hon var tonåring så hade hon inte 

tagit emot den. 

Liedgren (2016, s.39) forskning stödjer även informanternas upplevelse av 

kunskapsbristen vid bemötandet och sökandet av hjälp vid ett utträde av Jehovas vittnen. 

Liedgren (ibid.) menar även på att denna kunskapsbrist är förekommande då det finns en 

osäkerhet kring hur man ska identifiera behovet som medlemmen eller före detta medlemmen 

behöver. Det kan dras en slutsats i att det behövs mer kunskap i hur man ska nå fram till de 

behövande på ett adekvat sätt. Hjälpkällan, som är en frivilligorganisation, har kommit på tal 

hos våra informanter. En informant menade att en sådan stödorganisation skulle behöva ha 

utbildad personal men även erfarenhet av Jehovas vittnen för lättare förståelse och för att 

kunna anses vara behjälplig. Två av våra informanter har sökt stöd hos Hjälpkällan men 

uppfattat att det inte gav dem någon konstruktiv hjälp eller stöd.   

  

Och jag vet att jag gick ju med i en massa konstiga “ex-jv” och skit, 

men det var ju helt, det är verkligen skitfarligt, där samlas en hel bunt 

med före detta jehovas vittnen som...vissa är psykiskt i 

katastrof...dom är helt ute och reser...andra är bara där faktiskt bara 

för att rent ut sagt knulla runt och beter sig helt jävla sjövilt… så att i 

dom grupperna är det väldigt svårt att få någon hjälp. Alltså, ideella 

föreningar är ju jättebra, men det måste finnas någon styrning i det va.  

Ett helt gäng blinda och döva har väldigt svårt för att hjälpa varandra. 

Det behövs en kombination utav kompetens alltså utbildad kompetens 

och självupplevda saker, människor som har upplevt det för att det 

ska kunna bli en vettig hjälp. Det är en sådan sak som jag funderar på 

som hade kunnat utvecklats. (Kvinna 54 år) 

 

Majoriteten av informanterna uppger att de har svårt att föreställa hur framförallt 

socialarbetare kan vara behjälpliga inom problematiken som kan uppstå vid ett deltagande i 

Jehovas vittnen. Däremot uppger flera av informanterna att hjälp kan vara behövlig men att 

det finns en problematik kring huruvida man ska hjälpa före detta Jehovas vittnen. I och med 

att man inom församlingen inte uppmanas till att prata med dem som kunde påverka vittnena 
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negativt med deras tro till ideologin och församlingen, ville och vågade inte de som mådde 

dåligt att ta emot hjälp. 

 

Även om någon hade erbjudit mig stöd eller hjälp under min tonårstid 

så tror jag inte att jag hade vågat ta emot den. (Kvinna 40 år) 

 

Samtidigt uppger en av informanterna att hon önskade att lärarna på skolan skulle ha haft 

insyn i att hon mådde dåligt och önskade att någon skulle fråga hur hon faktiskt mådde.  

 

(...) skolan borde ha ett ansvar att fråga liksom ifall man mår bra av 

detta och så… det var ingen som frågade mig… därav tänker jag att 

lärarna borde bli bättre på det. Jag önskar att någon hade kommit när 

man var yngre och frågat om jag verkligen mådde bra av det, vilket 

man egentligen såg på mig att jag inte gjorde. (Kvinna 32 år) 

 

Kunskapsbristen hos professionella var en annan omtalad aspekt som enligt informanterna 

anses vara i behov av förbättring. Resultaten visar även att informanterna tror att det är viktigt 

att när man som socialarbetare i samtalskontakt med en före detta medlem ur Jehovas vittnen 

lyssnar utan att kritisera, radikalisera, skuldbelägga eller döma.  

 

Jag tror absolut ökad kunskap hade varit något givande och som hade 

kunnat bidra och hjälpa människor i det långa loppet. Sen att man 

som barn kanske vågar prata med kuratorer osv och känner en 

trygghet där och att man inte är rädd att det man säger ska förmedlas 

vidare till föräldrarna. (Kvinna 50 år) 

 

Med andra ord innebär det att jag tycker att socialtjänst och psykiatri 

bör få mer kunskap om sekter...Jag vill prata med en psykolog som 

har kunskap om sekter. Men dom sa att nej tyvärr så har vi inte det 

och det känns ju inte bra liksom. Jag minns psykologen sa att ibland 

får man vara ensam med sin smärta. Jag bara “okej”. (Kvinna 54 år) 

 

Vidare visar resultatet på att det finns ett behov från de professionella att förstå det 

symboliska kapitalet som individer med ett tidigare förflutet inom organisationen Jehovas 
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vittnen besitter. Det krävs förståelse och kunskap om att individerna befinner eller har 

befunnit sig i en primärgrupp där deras trygghet har varit stadgad och utgör en svår miljö att 

lämna. Tidigare forskning påtalar hur kunskap hos läkare, psykologer, lärare och 

socialarbetare kan vara ett förebyggande medel för att undvika denna problematik hos 

människor, men framförallt barn och unga (Stein 2016, s.259-261). Debatten kring 

religionsfrihet kontra mänskliga rättigheter kan bli känsliga och utgöra en svår balans för 

professionella gällande hur de skall uppfyllas i samband med en hjälpsökande individ. Det 

som studien visar på vara problematiskt är inte den religiösa åskådningen som Jehovas 

vittnen besitter utan snarare den mänskliga rättigheten som kan anses begränsas vid ett 

deltagande i gemenskapen. Dock med en förståelse för att resultatet inte är ett generaliserat 

resultat. Religionsfrihetslagen (1951:680) syftar åt att individen får tro och tycka på vad hen 

vill vilket studieresultatet tyder på att deltagarna i Jehovas vittnen uppmanades till att endast 

följa organisationens mål och syfte. Det är av vikt för den professionella att förstå att det kan 

förekomma individer som är begränsade, såsom vårt studieresultat visar på, att somliga 

individers tankefrihet är kontrollerad.   

7. Slutdiskussion och förslag till vidare 

forskning  

Slutresultatet i denna studie tyder på att gemenskapen i Jehovas vittnen beskrevs av studiens 

målgrupp som en primärgrupp bestående av en trygg och god samhörighet. Det som gör 

gemenskapen starkt bindande är att flera informanter kännetecknade gemenskapen som 

individens allt och har till största del sitt symboliska kapital i primärgruppen, vilket gör den 

svår att lämna. Gruppmedlem ställs även i ett ‘’Jehovas vittnen’’ kontra den ‘’världsliga 

världen’’ tänkande. Grupptillhörigheten utgör en stor betydelse för den deltagande och 

likställs med gruppmedlemmarnas personliga identitet. Gemenskapen beskrevs av 

informanterna på så vis vara hindrande för individens personliga identitetsutveckling vilket i 

vissa fall ledde till att gruppmedlemmen sökte sig till den ‘’världsliga världen’’. I den 

världsliga världen kunde de informanter som inte var tillfredsställda i gemenskapen nå social 

acceptans, där man i jämförelse med Jehovas vittnen kunde endast bli accepterad för sin 

personlighet om det likställdes med gruppidentiteten. Informanterna beskrev starka 

normbildande regler i Jehovas vittnen som för majoriteten av informanterna upplevdes 
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svårare att passa in i när den delaktiga befann sig i tonårsperioden. Tidigare forskning 

stämmer överens med vårt resultat och tyder på att gemenskapen är starkt bindande vilket 

skapas utifrån den sociala och andliga närheten i gruppen då den delaktiga uppmanas till att 

lägga all sin tid på gruppmedlemskapet och leva kontra den världsliga världen, som inte ska 

vara i vägen för gruppmedlemmarna. Begränsandet av gruppmedlemmarnas egna 

personlighet och identitet är ofta det som får individen att ta avstånd från gruppen på grund 

av det svåra idealet kring hur man ska vara som gruppmedlem råder i gemenskapen. 

Gruppmedlem dras däremot tillbaka till gruppen på grund av uppbindningen av närhet och 

vänskap.   

Utifrån forskaren Hassans (1990) teori om mind-control finner vi slutsatser på att 

informanterna har blivit kontrollerade i organisationen Jehovas vittnen genom 

beteendekontroll, tankekontroll och känslokontroll. En del informanter har uppgett att de har 

haft svårt att tänka i nya tankemönster efter utträdet av gemenskapen, där det nästan liknats 

vid tankar som inte går att “avinstallera”. Känslor som skuld och ångest dök upp utifrån ett 

styrt känslokontroll när informanterna tänkte i “fel’’ tankemönster än vad de uppmanades till. 

Sex av åtta informanter uppgav att de fick konsekvenser från organisationen vid oönskat 

beteende vilket kan liknas vid det belönings- och bestraffningssystem som går under 

beteendekontroll.  

Av de informanter som var uteslutna uppgav alla att de döpte sig under 

tonårsperioden. Dessa informanter uppgav att de har upplevt psykiskt negativa konsekvenser 

efter deras utträde som exempelvis ensamhet, identitetslöshet, rädsla och ångest på grund av 

en begränsad och kontrollerad miljö de befunnit sig i. Vilket även forskaren Dobronravoff 

(2009) påpekar i hennes tidigare forskning. Vidare visar resultatet på att informanter haft 

tankar på att återvända i hopp om att känna en trygghet och ro som de tidigare kände i 

primärgruppen. Resultat visar på likheter mellan våra intervjupersoner men även individuella 

olikheter, mest beroende på huruvida de varit döpta eller ej och om deras föräldrar haft högre 

positioner inom församlingen. De medlemmar som inte varit döpta och valt att gå ur visar på 

mindre stresspåslag och ångest eller ingen psykisk ohälsa alls. Detta stämmer väl överens 

med tidigare forskning (Frisk, 2017) som beskriver före detta medlemmars erfarenheter som 

mycket varierande vilket gör det svårt att generalisera. 

          Diskussion har förts angående begreppet sekt, i denna studie men även tidigare i olika 

medier. Jehovas vittnen räknas inte sedan 2019 som en sekt, dock finns det flera likheter från 

definitionen sekt som går att applicera på organisationen, både utifrån sekt-forskaren Järvå 

(1990) men även Hassans (1990) teori om mind-control som endast tillämpas på sekter. Det 
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är av vikt för professionella att förstå sammanhanget individerna befinner sig i för att kunna 

vara behjälpliga. Problematiken ligger i att rörelsen på många vis är kontrollerade, samt hur 

församlingsmedlemmarna tar avstånd från uteslutna från församlingen. En individ som döpt 

sig men därefter vill gå ur kan riskera att förlora allt sitt sociala kapital även i form av 

familjerelationer. Stein (2016, s.259-261) belyser att det råder en kunskapsbrist hos lärare 

angående minoritetsreligioner, där Jehovas vittnen är en bland dem. Detta visar på att det 

råder en problematik kring hur stöd och hjälp skall ges till individer med ett förflutet inom 

Jehovas vittnen. Resultatet i denna studie visade på att informanterna var överens om att det 

finns ett behov av stöd och hjälp samt att det finns kunskapsbrister kring ämnet. Däremot är 

det även av vikt att belysa att flera deltagare befinner sig i en miljö med ett starkt band som är 

svår att lämna, trots en kontrollerad organisation. Vi finner därav det vara viktigt att 

professionella ska kunna hjälpa och bemöta individerna som befinner sig i dessa svåra 

situationer. Vi hoppas på att denna studie kan vara en inspirationskälla till den rådande 

kunskapsbristen kring Jehovas vittnen, men även andra slutna religiösa minoritetsgrupper 

som är i behov av stöd och hjälp. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Kön: Man/kvinna 

 

 1. Hur gammal är du?  

 

2. Valde du själv att gå med i religionen eller du “föddes” in i den? I så fall hur gammal var 

du när du började intressera dig och gick med? 

 

3. Kan du beskriva hur du upplevde tiden när du var med i samfundet? Hur beskriver du 

gemenskapheten i organisationen?  

- Fanns det några krav från samfundet? 

- Undertiden du var med i samfundet hade du någon kontakt med de som inte var med i 

gemenskapet? Hur var det? Var det någon skillnad? Ville du ha kontakt med någon 

utanför? 

- Vad pratade ni om inom gemenskapen? Umgicks ni på samma sätt som dom som inte    

var vittnen? Vad gjorde ni? hade ni starka band? 

 

4. Hur mådde du undertiden du var med i gemenskapet? Om du mådde dåligt, var det någon 

som uppmärksammade det och hur gammal var du då? 

 

5. Hur tror du att man skulle kunna hjälpa folk som har blivit uteslutna, eller skulle man 

kunna göra något tidigare innan man blev utesluten om man tänker på hur samhället kan 

hjälpa? T.ex. då man tänker att socialtjänsten ska ha ett ansvar för barn och unga. 

 

6. Finns det någon specifik situation där du upplevde att du började få tvivel för det 

samfundet du var med i? Hur gammal och hur länge hade du varit med i samfundet då? 

- Vart var du i ditt liv när du började känna tvivel? Hände något specifikt? Hur gammal var 

du? Eller uppstod tvivel av att du själv började göra något? T.ex. att prata med någon eller 
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spendera mer tid med människor utanför samfundet? 

 

7. Var det något som drog dig tillbaka till samfundet? Vad var det som fick dig att stanna den 

tiden du var med?  

 

8. Hur beskriver du processen av utträdet och vad fick dig att slutligen ta beslutet att faktiskt 

lämna, och hur gammal var du då? 

 

9. Hur var utträdet av gemenskapet om man tänker på det känslomässiga? Kände du någon 

gång ånger att du lämnade?  

 

10. Blev du utesluten av dina handlingar eller valde du självmant att gå ur? 

 

11. Kan du beskriva den första tiden efter att du gick ur?  

 

12. Hur har din vardag/liv idag påverkats av ditt utträde? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev  

 
Projektets titel:                                                                               Datum: 2021-04-X 

Processen att ta sig ur en sluten religiös rörelse  

- En kvalitativ studie om att börja om på nytt 

 

Studieansvariga:                                                                Studerar vid Lunds universitet, 

Wiktoria Groblica                                                                Socialhögskolan                     

Mikaela Johansson                                                              Utbildning:                                     
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Hej! Vi heter Wiktoria och Mikaela och vi studerar till socionomer vid Lunds universitet. 

Under våren kommer vi att skriva vår C-uppsats i ämnet: Processen att ta sig ur en sluten 

religiös rörelse - En kvalitativ studie om att börja om på nytt och undrar om du skulle vilja 

delta i studien? Vi anser att denna undersökning är viktig för att lyfta upplevelser av dig 

andra som valt att gå ur ett slutet religiöst samfund och hur det har påverkat ditt och andras 

liv efter utträdet. Vi upplever att det råder en viss tabu att prata om detta och har 

uppfattningen att utträde ur en sluten religiös rörelse kan föra med sig sociala problem som 

riskfaktorer. Vi ämnar att skapa en djupare förståelse i denna problematik som kan finnas i 

vårt dagliga arbete som socionomer. För att samla in den information vi behöver kommer vi 

att intervjua cirka 8 före-detta medlemmar från slutna religiösa samfund, både kvinnor och 

män, med olika erfarenheter av samfundet. Dessa intervjuer görs individuellt med personen i 

fråga, via telefon, där vi två som gör arbetet närvarar och ställer frågor. Intervjuerna kommer 

att ta cirka 45 min per intervjuperson och som tillsammans med varje deltagare beslutas 

tidpunkt för, då det passar bäst för den enskilda. Intervjuerna kommer att spelas in via dator 

och därefter transkriberas och analyseras.  

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av det inspelade materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats eller vid ett 
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senare tillfälle i en annan form av publicering, kommer du som informant att avidentifieras så 

att det inte går att härleda resultatet till dig.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att uppge skäl.  

 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien. Vi nås på:  

 

Wiktoria Groblica wi0255gr@student.lu.se eller tfn: 072-2020893  

Mikaela Johansson mi4630jo-s@student.lu.se eller tfn: 073-6001218  
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Bilaga 3 - Samtycke och avtal 

 

Projektets titel:                                                                           Datum: 2021-04-X      

Processen att ta sig ur en sluten religiös rörelse 

- En kvalitativ studie om att leva utanför den värdsliga världen 

 

Studieansvariga:                                                                Studerar vid Lunds universitet, 

Wiktoria Groblica                                                                Socialhögskolan Tfn 046-2220000  

Mikaela Johansson                                                              Utbildning:                                    

E-post:                                                                                 Socionomprogrammet                                                    

wi0255gr-s@student.lu.se                                                   Nivå: 

mi4630jo-s@student.lu.se                                                   Grundutbildning termin 6  

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information. Jag 

är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i 

ovanstående undersökning: Datum:  

Deltagarens underskrift: 

 

………………………………………………………………………. 

 
Intervjupersonernas underskrift: 

 

………………………………………………………………………. 

  
Intervju-ansvariga, Mikaela Johansson personnummer och Wiktoria Groblica personnummer 

 

Vi lovar att inte använda ljudfilen till något annat än transkribering som är en grund till 

analysen och kommer att raderas efter sammanställd transkribering. 

 


