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 S a m m a n f a t t n i n g 
 

Jehovas vittnen är idag den största sekten i Sverige men mycket lite 
forskning har inriktat sig på denna grupp. Syftet med uppsatsen är 
undersöka hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen ser på sitt 
tidigare medlemskap och engagemang i organisationen. Ett flertal 
teoretiska perspektiv presenteras för att belysa medlemskapets 
komplexitet. Utifrån en kvalitativt reflexiv metod har åtta före detta 
medlemmar med olika bakgrund intervjuats om sitt tidigare 
medlemskap. De berättar om ett medlemskap som erbjuder gemenskap 
och mening, men som kräver lydnad och underordning. Orsakerna till 
att de lämnat Jehovas vittnen är mångfacetterade, men en stelhet i 
organisationen och kontakter utanför gruppen nämns som viktiga 
orsaker. Medlemskapet i Jehovas vittnen begränsar möjligheten till 
nära relationer även inom gruppen. Det bästa med att ha lämnat anses 
vara den ökade friheten. 

 
 

I n l e d n i n g 
 
Det ringer på dörren och utanför står två välklädda damer. De frågar vänligt om jag skulle 
vilja prata med dem om världsläget. I bakgrunden ropar barnen och frågar vem det är som 
kommer på besök. ”Jehovas vittnen? En annan gång” tänker jag och avböjer vänligt men 
bestämt erbjudandet. Deras ihärdighet att gå och knacka dörr för att berätta vad de tror på i 
syfte att värva nya medlemmar är känd över större delen av världen. Men vilka är de och 
varför ägnar de så mycket tid åt att söka kontakt, när intresset verkar vara så lågt? 
 
Jag1 har länge känt en lockelse att studera ämnet sekter. En sekt är inte bara en grupp 
människor, det är ett komplext fenomen som kan betraktas ur en mängd vinklar, bland annat 
ur ett psykologiskt perspektiv. I dessa grupper blir mycket av det att vara människa tydligt 
och detta på ett extremt sätt. Genom att förstå det extrema blir det alldagliga begripligt. Då jag 
uppfattar skillnaderna mellan sekter som minst lika stora som likheterna bestämde jag mig 
tidigt för att välja ut endast en grupp. Skälet till att sedan välja just Jehovas vittnen var 
flerfaldigt. För det första är det den, med sina cirka 22 000 förkunnare, i särklass största grupp 
i Sverige som går in under begreppet sekt. För det andra har jag själv stor kunskap om den 
kristna traditionen från en egen uppväxt och tidigare tillhörighet i Svenska Baptistsamfundet 
samt tidigare teologistudier. För det tredje träffade jag av en slump en person som visade sig 
har varit medlem av Jehovas vittnen en längre tid och som mer än gärna kunde tänka sig att 
stödja mig i arbetet med uppsatsen. 
 
Skälet till att jag valt att intervjua före detta medlemmar istället för aktiva var inte självklart, 
men är noga övervägt. Valet bygger framför allt på vilka jag antog skulle ge den mest 
nyanserade och intressanta informationen. En person som tillhör en grupp som Jehovas 
vittnen har en mycket klarare agenda i sitt liv och i möten med människor. Det är oerhört 
viktigt för dessa människor att utmåla sin grupp och sitt liv i gruppen på ett positivt sätt. Det 
finns därför all anledning att anta att det skulle behövas en mycket lång tid av kontakt för att 
                                                 
1 Det är jag som skriver denna uppsats, med mitt perspektiv. Därför kommer den att skrivas i jagform för att 
påminna om den subjektiva aspekten och läsarens personliga ansvar att förhålla sig till texten. Detta är i linje 
med den reflexiva metod som uppsatsen utgår ifrån som vetenskaplig analysmetod (Thomsson, 2002). Mer om 
detta i avsnittet Metod. 
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få aktiva medlemmar att mer ärligt berätta öppet om tillvaron i Jehovas vittnen och ge en mer 
nyanserad bild av livet som vittne. Detta bekräftas även av Andrew Holdens erfarenheter i sitt 
forskningsarbete med aktiva Jehovas vittnen.  
 

Since the Witnesses were under no obligation to help me, I became increasingly aware 
that the quality of my data would depend on the relationships I formed with people who 
were willing to answer my questions and talk to me about their lives. (Holden, 2002a, sid. 
4)  

 
Att forma goda relationer med aktiva vittnen var inget som rymdes inom ramen för mitt 
uppsatsarbete. Nackdelen med att intervjua före detta Jehovas vittnen kan tänkas vara att de 
skulle svartmåla tiden i Jehovas vittnen för att rättfärdiga sitt val att lämna organisationen. Ett 
annat skäl skulle kunna vara en kvardröjande ilska mot vad organisationen har utsatt dem för. 
Risken för att före detta medlemmar ger en överdrivet negativ berättelse bedömde jag dock 
som mindre och även mindre allvarlig än risken att aktiva medlemmar skulle ge en onyanserat 
positiv bild av livet som vittne. 
 
Under förarbetet till uppsatsen läste jag ett flertal andra uppsatser på C-nivå och andra 
examensuppsatser i psykologi. I stort sett samtliga hade fått kontakt med före detta 
sektmedlemmar genom organisationer som hjälper avhoppare. Samtidigt är det inte svårt att 
tänka att dessa utgör ett selektivt urval, då det knappast är troligt att alla som varit med i 
sekter söker sådan hjälp. En annan tanke var även att en hjälporganisation som till exempel 
FRI, som har en bestämd teoretisk förklaringsmodell2 för vad som gör att en person går med i 
en sekt, påverkar de människor de har kontakt med. På detta sätt kan man tänka att de som 
haft mycket kontakt med FRI även har tagit till sig deras förklaringsmodell och berättar om 
sin tid i sekten utifrån detta perspektiv. En parallell till detta resonemang kan ses i Frisks 
(1993) teoretiska genomgång, i hennes avhandling om nya religiösa rörelser i Sverige. Hon 
konstaterar där att ”det finns stora skillnader mellan hur individer som lämnar rörelserna på 
eget initiativ och som lämnar dem genom avprogrammering tolkar sina upplevelser.” Få av de 
som på eget initiativ lämnar rörelserna förklarar medlemskapet i termer av hjärntvätt, medan 
de undersökningar som bekräftar liknade teorier bygger på uppgifter från personer som 
lämnat rörelsen med hjälp av avprogrammering (Ibid.). 
 
Vad gäller tidigare forskning har det forskats mycket på angränsade områden, men väldigt lite 
på just Jehovas vittnen (Holden, 2002a). I Sverige finns i stort sett ingen forskning att tillgå3. 
Andrew Holden (2002a) genomförde en större sociologisk studie på 90- talet, då han under 
några år på många olika sätt umgicks med och intervjuade medlemmar i ett antal 
församlingar. Senare i uppsatsen kommer jag att redogöra för vad han kom fram till. 
 
Min ambition är att med denna uppsats vända mig till en bredare, allmän publik. Detta har till 
viss del styrt mitt sätt att presentera materialet, så att även personer utan professionell kunskap 
i samhällsvetenskapliga ämnen ska kunna ta del av uppsatsens innehåll. 
 
Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse av hur medlemskap i Jehovas vittnen kan se 
ut genom att före detta medlemmar får berätta om tiden i rörelsen; inträdet, tiden som aktiv, 
samt utträdet ur rörelsen. Den huvudsakliga frågeställningen formuleras på följande sätt: ”Hur 
                                                 
2 Se http://home.swipnet.se/FRI/ för att få FRI:s syn på vad som ligger bakom medlemskap i sekter. 
3 Förutom c-uppsatser av tveksamt forskningsvärde i detta sammanhang. 
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ser före detta medlemmar av Jehovas vittnen på sitt tidigare medlemskap och engagemang i 
organisationen?” 
 

T e o r i 
 
Den teorietiska genomgången har som ambition att redogöra för vilka aspekter av Jehovas 
vittnen som kan tänkas attrahera människor och vilka människor som känner sig attraherade 
av budskapet. I kontrast och komplement till detta ställs perspektivet att medlemmarna 
framför allt blivit lurade in i och hålls kvar i Jehovas vittnen via manipulativa metoder. Först 
kommer en beskrivning av Jehovas vittnen 
 
En presentation av Jehovas vittnen 
 
Rörelsens grundare, C. T. Russel startade på 1870-talet en bibelstudiegrupp med ett tydligt 
intresse av bibelns eskatologi (lära om den yttersta tiden) (Holden, 2002a). Russel själv hade 
tidigare kommit i kontakt med andra rörelser som utifrån Bibeln försökt utröna när 
Harmageddon skulle inträffa, men inte funnit sig tillrätta där. 1879 utkom det första numret av 
det som skulle bli tidningen Vakttornet (Jehovas vittnen – Vilka är de? – Vad tror de på?). 
Fokus har redan från början legat kring Bibelstudium, predikan och läran om den yttersta 
tiden. Från den lilla skaran på 1870-talet har nu rörelsen växt till en organisation med drygt 
sex miljoner medlemmar, men denna väg har varit allt annat än spikrak. Idag styrs rörelsen av 
den styrande kretsen, en liten grupp män i Brooklyn, New York, vilka avgör alla större frågor. 
Rörelsen styrs dels genom en hierarkisk organisation som utses uppifrån, dels genom 
litteraturen. Tidningar utkommer med jämna mellanrum, samma nummer i alla länder. Dessa, 
tillsammans med egenproducerade böcker ligger till grund för hur religionen ser ut och ska 
praktiseras. 
 
En av de mest framträdande aspekterna av Jehovas vittnens lära är att vi lever i ändens tid. 
Utan att förstå den avgörande betydelsen av denna trossats och vad den innebär, blir hela 
deras tro och utövandet av tron, helt obegriplig, ”almost all of their literature makes reference 
to the annihilation of evil at Armageddeon” (Holden, 2002a, sid. 7). Harmageddon ses som ett 
slags heligt slag, där Jehova, Gud, bokstavligen skall ingripa, på så sätt att han kommer att 
utplåna alla människor som står i ett oppositionellt förhållande till honom – överlever gör 
miljontals människor som aktivt tagit ställning för Guds suveränitet. I och med detta är Guds 
styre återupprättat och grunden är lagd för att paradisiska förhållanden (åter) ska kunna råda 
på jorden. Detta är enligt Jehovas vittnen faktiska händelser som kommer att ske inom en 
mycket snar framtid. Hur har de kommit fram till detta? 
 
Deras tro grundar sig på Bibeln, som de anser är Guds ord till människorna. De anser att 
Bibeln, till största delen kan tolkas bokstavligt och att det framförallt är de partier som direkt 
uttalas vara liknelser, eller de partier som presenteras som syner som måste uttolkas. Detta gör 
att till exempel skapelseberättelsen tolkas bokstavligt på så sätt att Adam och Eva ses som 
historiska personer medan t.ex. Jesu liknelser och Uppenbarelseboken betraktas som 
symboliska till sitt innehåll. Det är framförallt med hjälp av Daniels bok, Matteusevangeliet 
och Uppenbarelseboken som de har de räknat ut att Guds ingripande, Harmageddon, snart 
skall inträffa. År 1914 spelar en central roll för rörelsen. Detta årtal utpekades först som 
tidpunkten för Harmageddon och då detta inte skedde var det många som lämnade rörelsen, 
eftersom det varit så stort fokus på just detta årtal. Istället tolkades utbrottet av första 
världskriget som att krig brutit ut i himlen och Satan slungats ned till jorden. I och med detta 
hade den allra sista tiden, de sista dagarna, inletts, det vill säga en period i mänsklighetens 
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historia som utgör ett sammansatt tecken på att Harmageddon står för dörren.4 Det ses också 
som den tidpunkt då Kristus satte sig vid sin faders högra sida och åter vände sin 
uppmärksamhet mot människornas förehavanden på jorden. Russell påbörjade denna 
omtolkning, och hans efterträdare J.F. Rutherford elaborerade vidare på den. Denna tolkning 
har på olika sätt finjusterats fram till dags dato. Under åren har flera årtal utpekats som 
tidpunkten för Harmageddon, så som 1918, 1925 och 1975 (Holden, 2002a). En liknade 
fokusering skedde på årtalet 1975 och även då förlorade rörelsen många medlemmar. I detta 
skede kunde rörelsen dock gå vidare utan någon alternativ förklaring och årtalet nämns inte 
längre i organisationens litteratur. 
 
Jehovas vittnen menar alltså att tiden efter 1914 utmärker sig som en speciell period i 
historien som markant skiljer sig från tiden innan, i det att den karaktäriseras av alla tänkbara 
hemskheter. Denna tid har, enligt dem, i betydligt högre utsträckning än andra perioder 
präglats av en mängd hemskheter. Om man vill ha bevis för denna ökning, både i frekvens 
och intensitet, är det bara att se sig omkring och betrakta det samhälle vi lever i menar 
Jehovas vittnen. Den beskrivning de ger av samhället idag är inte smickrande:  
 

Brottslighet och våld grasserar. Narkotikamissbruk sprider sig som en epidemi. Sexuellt 
överförbara sjukdomar har antagit pandemiska proportioner. Den fruktade sjukdomen 
AIDS plågar miljontals människor. Många miljoner dör av hunger eller sjukdomar varje 
år, medan ett fåtal är mycket rika. Människor förorenar och skövlar jorden. Familjelivet 
har brutit samman och moralnormerna upplöses helt. (Bryr sig gud verkligen om oss?, 
sid.15).  

 
Lägg till denna digra uppräkning krig och naturkatastrofer så blir den bild Jehovas vittnen 
målar upp komplett. Men tiden för hemskheterna är alltså utmätt. Inom en mycket snar 
framtid kommer Guds ingripande, Harmageddon. Då kommer ”får” att skiljas från ”getter”, 
och de som vill leva under Guds styre kommer att få hans beskydd och överleva (Ibid.). 
Övriga ”kommer att tillintetgöras tillsammans med Satans värld” (Ibid., sid 26). 
 
Mot bilden av ondskan och lidandet ställs den värld som kommer efter Harmageddon, då 
Jesus med 144 000 utvalda personer ska härska över jorden där resten av dem som väljer att 
lyda Gud får leva. Denna värld är fri från allt det onda som utmärker vårt samhälle. Då 
kommer till och med de vilda rovdjuren att äta gräs, så fridfullt kommer det att bli (Bryr sig 
gud verkligen om oss?). Gud kommer att förse oss med allt vad vi behöver och alla kommer 
att vara unga, friska och goda. 
 
Många andra organisationer ser människans ofullkomlighet och försöker mildra lidandet och 
förbättra världen. Sådana ansatser är inte något Jehovas vittnen lägger stor vikt vid eftersom 
det ses som ett lönlöst företag. Den värld som vi nu lever i uppfattas nämligen som en 
parentes i historien då människan fått möjlighet att själva experimentera med styrelseformer, 
moralnormer etc. – utan Guds inblandning. Men även Satan har sedan tidigt i människans 
historia av Gud getts fritt spelrum att försöka vända personer från Gud. Denna tid kommer 
sedan stå som exempel under evinnerliga tider om hur det går för människorna när de väljer 
att inte lyda Gud (Bryr sig gud verkligen om oss?). ”Genom att ge människorna tillräckligt 
med tid att experimentera med fullständig frihet skulle Gud för alla tider fastslå om 
människorna klarar sig bäst under Guds styre eller om deras eget styre är bättre” (Ibid., sid. 

                                                 
4 Man liknar detta sammansatta tecken med bl.a. den unika konstellation linjer som utgör en människas 
fingeravtryck, eller med den specifika uppsättning (vår)tecken som återfinns i naturen under våren, vilka 
implicerar att sommaren är i antågande (Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden, 1982).  
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13). Att det ser ut som det gör idag är alltså förväntat, men världsläget anses också utgöra en 
kulmen av detta (misslyckade) försök och även ett tecken på att slutet är nära. 

Att leva som vittne 
 
Är då Jehovas vittnen helt passiva i förhållande till världen? Nej, genom att predika och ”gå i 
tjänsten”, att knacka dörr och dela ut tidskrifterna Vakna! och Vakttornet gör de Guds vilja 
och försöker rädda så många som möjligt innan Harmageddon kommer. Dessutom ser de 
detta som ytterligare ett tecken på att slutet är nära, nämligen att ”dessa goda nyheter om 
kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vitnessbörd för alla 
nationerna; och sedan ska slutet komma” (Matteus 24:14, Nya världens översättning av den 
Heliga skrift). Samtidigt ger vittnena, genom sitt kristna handlande och leverne i världsvid 
skala, en förespegling av hur det ska bli i paradiset. De ”utgör ett samhälle bestående av 
miljontals människor från alla nationer, och som en enad skara visar de lojalitet mot Guds 
styre” (Bryr sig gud verkligen om oss?, sid. 30). Hur ska man då leva enligt vittnena? Det kan 
delas upp i vad man ska göra; nämligen tjäna Gud, och vad man inte ska göra; nämligen leva 
omoraliskt. Så här kan det låta när de själva uttrycker det 
 

Vi undviker det som Gud fördömer, till exempel sexuell omoral, stöld, spiritism, våld, 
dryckenskap och drogmissbruk. Vi håller oss också borta från underhållning som har 
sådant motbjudande innehåll, till exempel pornografi (Efesierna 5:10-12) Vi använder 
istället vår tid till att göra det som är gott. Det bästa vi kan göra är att regelbundet ta del i 
arbetet med att predika om Guds kungarike och göra lärjungar och därigenom rädda 
andra. (Matteus 24:14; 28:19, 20) Att göra detta innefattar också att vi förbereder oss för 
församlingens möten och är med vid dem, understöder det världsvida predikoarbetet, 
sköter om våra Rikets salar och hjälper behövande kristna (Vakttornet 1 mars 2007, sid. 
27). 

 
Det som ett troget vittne förväntas göra är alltså att studera Bibeln med hjälp av rörelsens 
litteratur, gå på veckans tre möten och att predika. Predikandet sker i det att man samtalar 
med människor, har individuella Bibelstudier med enskilda individer och dela ut rörelsens 
litteratur (främst tidningar och traktat), i huvudsak genom att ”knacka dörr”, men också 
genom att röra sig på gator, torg och andra offentliga miljöer. Det centrala innehållet i detta 
predikande är att slutet är nära och att det går att finna räddning genom att göra Jehovas vilja, 
eller med andra ord att man blir ett Jehovas vittne. Större delen av mötena utgörs av så kallat 
Bibelstudium. Hur studerar då den vanliga medlemmen bibeln? Detta studium går vanligtvis 
till så att man besvarar frågor, som finns färdigtryckta i all litteratur. Dessa frågor besvaras i 
första hand med direkta citat ur texten. Till det stycke som senast citerats i uppsatsen, 
blockcitatet här ovan, finns till exempel följande fråga: ”Vad innefattas i att göra gott?” (Ibid.) 
På detta sätt råder det aldrig det minsta tvivel om vad det rätta svaret är. Mötesramarna lämnar 
inte heller någon möjlighet att på något sätt offentligt problematisera texten. På tre av veckans 
möten ägnas en stor del av tiden åt att gå igenom denna typ av frågor och svar. Innan mötena 
förväntas mötesdeltagarna ha gått igenom texten så att de kan svara på frågorna under mötet. 
Vid ett återkommande mötestillfälle under veckan lär sig medlemmarna hur de ska bli goda 
(offentliga) talare och hur de ska predika på ett effektivt sätt. Detta kan liknas vid hur 
försäljare tränas för att sälja sina produkter. (Holden, 2002a, sid. 74) 
 
Som ett Jehovas vittne måste man även avhålla sig från vissa saker som är speciella just för 
denna organisation. Man får inte fira födelsedagar eftersom det anses som ett sätt att 
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otillbörligt upphöja sig själv, endast Gud ska upphöjas.5 Man ska heller inte fira jul, en 
ståndpunkt som till stor del grundas på att man menar att Jesus ej föddes den 24:e december, 
och att det inte finns något bibliskt stöd för att de första kristna firade denna högtid. Dessutom 
pekar man på att julfirandet till största delen bygger på hedniska seder. Man ska heller inte 
göra värnplikt eller delta i politiska (allmänna) val eftersom man genom att göra detta ger sitt 
stöd till denna värld och till Satan, som ju är dömd att misslyckas i sina försök att finna 
lösningar på de problem som mänskligheten står inför – man beter sig med andra ord illojalt 
mot Guds kommande styre. Som ett lojalt Jehovas vittne ska man inte heller ta emot 
blodtransfusioner, med hänvisning till valda bibelverser – en ståndpunkt som inte är helt 
okontroversiell (Holden, 2002a). 
 
Om någon av dessa plikter helt försummas eller om man gör något av det som går utanför 
rådande förhållningsregler kontaktas man av de äldste i sin lokala församling, och om man ej 
uppvisar ett ångerfullt beteende riskerar man uteslutning ur församlingsgemenskapen, vilket 
innebär att man ej kan ha något umgänge med sina forna bröder och systrar. Vissa undantag 
görs för familjemedlemmar (Vakttornet, 15 januari 2007). Antalet timmar man ägnar åt 
predikoarbetet, men även antal tidskrifter och böcker som delas ut, ska rapporteras varje 
månad. Att endast tro är alltså inte nog för att komma i åtnjutande av gemenskapen i rörelsen 
eller för att räddas på den yttersta dagen, här krävs handling och avhållsamhet. ”There is no 
place for anyone to tag along as a free-rider.” (Holden, 2002a, sid. 72). 

Är Jehovas vittnen kristna? 
 
Jehovas vittnen menar själva att de är kristna, men de menar samtidigt att alla andra som 
kallar sig kristna inte är det. De ser sig själva som de sanna kristna och andra kyrkor och 
religioner som utgörande falsk religion. I grund och botten är de vilseledda av Satan, och 
predikar inte annat än villoläror. Andra kristna betraktar å sin sida inte Jehovas vittnen som 
kristna eftersom de avviker så kraftigt från traditionell kristen tro. En viktig skillnad, som 
båda sidor påpekar, ligger i att Jehovas vittnen inte anser att Jesus var en del av treenigheten, 
att Jesus var gud, en annan i det att de inte firar de traditionella högtiderna. Båda bygger sina 
läror på Bibeln, men de anser inte den andres tolkning som den sanna. Så svaret på frågan 
huruvida de är kristna eller inte beror på vem man frågar. Ur ett religionsvetenskapligt 
perspektiv kan man betrakta det som en egen religion med kristna inslag. (Nylund) 
 
Det religiösa perspektivet 
 
En aspekt av Jehovas vittnen är att de företräder en religion, vilket gör att man också kan 
betrakta dem ur ett religiöst perspektiv. Men vad fyller då religionen för funktion i 
människans liv? Detta är förvisso en fråga präglat av vår tid då religion länge varit en 
självklarhet och fortfarande är det på många platser. Vi lever idag i ett historiskt och kulturellt 
mycket avvikande samhälle på det sättet att religion spelar en så liten roll. I alla tider, i alla 
kulturer och fortfarande, på de flesta platser på jorden, har religionen en mycket stor plats i 
människors liv. Vad är det då som gör människan religiös? Den religiöse skulle svara att 
människan är religiös för att ”Gud” finns. Detta kan självklart vara sant, men det skulle ändå 
inte besvara den fråga vi ställer. Huruvida ”Gud” finns eller inte kan vetenskapen inte bevisa 
eller motbevisa. (Wikström, 1990) Religionspsykologi och religionssociologi undersöker 

                                                 
5 Man menar dessutom att skriften implicerar att Guds trogna tjänare, däribland de första kristna, inte firade 
födelsedagar, och att de två tillfällen då födelsedagar omnämns i bibeln, görs detta på ett sätt som inte ställer den 
sortens firande i god dager. 
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istället vilken roll religionen spelar i människors liv. Dessa vetenskaper beskriver vilken 
funktion religionen spelar, vilka behov den tillfredställer och vilka grupper som dras till 
religionen. Owe Wikström konstaterar att ingen teori ensamt kan svara på frågan vad som gör 
människan religiös. (Wikström, 1990) Att använda en förklaringsmodell och säga att religion 
inte är ”något-annat-än” låter sig inte göras, med mindre än att förenklingen, i förklaringen 
gör våld på verkligheten i stället för att beskriva den. Därför är det viktigt att betrakta 
religionen ur flera synvinklar för att förstå vilka behov religionen svarar mot. Här följer fyra 
olika perspektiv på religionen som kan öka förståelsen av Jehovas vittnen. 

Religion som skydd mot vanmakten 
 
”Enligt det första perspektivet går religionens psykologiska ursprung tillbaka på människans 
känsla av vanmakt och osäkerhet inför det okända och hotfulla.” (Wikström, 1990, sid. 42) 
Religionen ses här som ett svar på denna känsla av otillräcklighet inför en skrämmande 
framtid som med all säkerhet slutar i döden. Freud menade att religionen inte var bra: ”Han 
(Freud) tolkade all religion som en neurotisk eller patologisk flykt.” (ibid, sid. 43) 
Resonemanget ser ut så här: ”Vi vet att människan i svåra situationer tenderar att regrediera 
till ett tidigare och mer primitivt tanke- och förhållningssätt. Ungefär som när ett barn inför en 
verklig fara, eller hot om en fara, söker skydd bakom en stark fader, söker den hotade 
människan och mänskligheten trygghet och försoning i föreställningen om en allsmäktig guds 
famn.” (Ibid. sid. 42) 
 
Genom att se katastrofer, orättvisor, omoral och krig som ett utryck för människans ondska 
och något som Gud har kontroll över skänker religionen trygghet i en otrygg värld. Eftersom 
Jehovas vittnen förstår världen på detta sätt leder deras slutsats till att de inte försöker göra 
något för att lindra lidandet. Religionen ger alltså trygghet och förståelse men leder även till 
passivitet. 

Religion som ”regression i jagets tjänst” 
 
Om Freud och hans tidiga efterföljare ansåg att detta var en projektion av människans 
önskningar och fantasier, var andra mer positiva. Både Erik H Erikson och D.W. Winnicott 
har en mer positiv syn på denna regression och menar att den ger människan möjlighet att 
hantera och kanalisera sin utsatthet som människa. (Wikström, 1990) På samma sätt som 
religionen förutsätter regressionen gör även många andra företeelser det, som att ge sig hän åt 
en fotbollsmatch eller en musikkonsert, ritualen i ett bröllop med dess symbolik och 
upplevelsen av film eller teater. För att dessa kulturyttringar ska bli meningsfulla krävs att vi 
tar dem på allvar och låtsas ”som om” de är på riktigt. De ger oss innehåll, markerar 
övergångar och hjälper oss att förstå oss själva och andra. Men en förutsättning för detta är att 
vi släpper fram barnet på bekostnad av ”den vuxnes” krav på rationalitet, med andra ord att vi 
regredierar. Men detta är en regression i jagets tjänst. 
 
Även om Jehovas vittnen verkligen betraktar sin religion som den enda sanna 
verklighetsbeskrivningen, så är det inte detta som avses med regression i jagets tjänst. Här 
åsyftas religionens symboliska och rituella yttringar, något som i hög utsträckning saknas i 
deras religiösa liv. För Jehovas vittnen är det rationella centralt och att bortse från detta är det 
inte tal om. 

Religion som kompensation 
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Om de två tidigare perspektiven har svarat på hur individen formar och använder religionen ur 
ett psykologiskt perspektiv är religion som kompensation ett perspektiv hämtat från 
sociologin. Religionssociologin riktar bland annat in sig på vilka grupper i samhället som blir 
religiösa. Denna teori är från början formad av Charles Glock och brukar kallas 
deprivationsteorin (Gustafsson, 1997). Tanken är att människor som på något sätt uppfattar 
sig som sämre ställd i jämförelse med andra eller vad som är allmänt accepterat söker sig till 
religionen för att kompensera detta. Individen kan uppleva sig som sämre ställd på fem olika 
sätt. Ekonomiskt, att personen har det sämre ställt än de han jämför sig med. Socialt, att 
personen har lägre social status på grund av till exempel kön, etniskt ursprung, ålder eller 
begåvning. Organiskt, att personen är sjuk eller funktionshindrad. Etiskt, att personens 
värdesystem inte beaktas i samhället. Psykiskt, när individen saknar ett system av värderingar 
som hjälper till att göra tillvaron begriplig. Senare undersökningar har haft svårt att finna stöd 
för att sämre bemedlade grupper i samhället skulle vara religiösa i större utsträckning än 
andra (Ibid.). 
 
Flera undersökningar konstaterar att Jehovas vittnen i hög grad är lågutbildade och arbetar 
med lågstatusarbeten. Innan de ansluter sig har många en från övriga samhället avvikande, 
ofta konservativ moral. Många har även ett litet socialt nätverk eller är invandrare (Beckford, 
1975; Holden, 2002a; Nylund, 2004). 

Religion som mening 
 
Det centrala i aspekten religion som mening är att människan betraktas som en 
självreflekterande varelse. ”Konsekvensen av att hon kan ställa sig utanför sig själv och se på 
sitt eget liv blir att hon med nödvändighet måste ställa frågan om varifrån hon kommer, vart 
hon går och vad livet egentligen syftar till.” (Wikström, 1990, sid. 77) Detta ger upphov till en 
existentiell ångest som alltså har sin grund i människans förmåga att betrakta sig själv. 
Människan ställs inför reella hot som ger upphov till reell ångest, till skillnad från den 
neurotiska ångesten som har sin grund i imaginära hot som endast uppfattas av individen. 
”Frågor om lidandets mening, döden, ondskan, tidens flykt och människans ansvar och skuld 
är exempel på sådana grundhot som hon på något sätt måste bearbeta.”(Ibid. sid.77) 
Religionen svarar i detta perspektiv på människans sökande efter och behov av övergripande 
mening. Ett annat sätt att se det är att religionen ger det ofrånkomliga ett syfte och ett mål. 
Religionens funktion blir ett form av värn mot meningslösheten och erbjuder ramar för 
tolkningen av livets mål (Ibid.). På detta sätt kan människan få redskap att värdera handlingar 
och händelser på ett annat sätt än det sekulära samhället erbjuder. 
 
Detta perspektiv är mycket tydligt hos Jehovas vittnen. Deras religion erbjuder en alternativ 
tolkning till livet och vad som sker i samhället och världen. Den gör anspråk på att kunna 
förklara allt, ge svar på livets mening, vad man ska göra med sitt liv, på varför världen ser ut 
som den gör och vad som kommer att hända i framtiden. Allt detta serveras i ett väl förpackat 
koncept med knivskarpa kanter. Som ett Jehovas vittne får du hela paketet. Människans behov 
av mening kommer jag att återkomma till senare i teorigenomgången. 
 
Jehovas vittnen som sekt 
 
En aspekt av Jehovas vittnen är att de kan betraktas som en sekt. Genom att jämföra Jehovas 
vittnen med hur liknande grupper fungerar erhålls viktig kunskap för att öka förståelsen. Från 
början var en sekt benämningen på en mindre grupp som brutit sig ur en större, dominerande 
religiös institution, i Nordstedts ordbok (1990) med tilläget att gruppen har ”utpräglat 
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avvikande åsikter”. Idag har ordet utpräglat negativa konnotationer och förknippas med 
företeelser som extremism, fanatism och fundamentalism. En vanligt förekommande 
definition (se bl a Gustafsson, 1997; Geels & Wikström, 1993; Nylund, 2004) av vad en sekt 
är har upprättats av Roy Wallis. Han ansåg sig hitta sju gemensamma drag hos grupper som 
anses vara sekter. Sociologen Göran Gustafsson tar intressant nog upp bland andra Jehovas 
vittnen som exempel på hur dessa drag kan gestalta sig. (Gustafsson, 1997) 
 

1. Frivillig. Att man som medlem ansluter sig till gruppen genom någon typ av 
kvalificering där medlemskapet förtjänas. ”Detta är mycket utpräglat inom Jehovas 
vittnen som egentligen inte räknar medlemmar utan hur många personer som det är 
som är aktivt deltar i att sprida rörelsens budskap genom hembesök eller att ”vittna” 
på annat sätt” (Ibid. sid. 113). 

2. Exklusiv. Det finns ett explicit krav på tro och leverne som medlemmen måste leva 
upp. De som inte håller måttet blir uteslutna. ”Inom Jehovas vittnen utesluts den som 
ifrågasätter den tolkning av läran som görs inom organisationen Bibel- och 
Traktatsällskapet Vakttornet, eller den som inte följer den strikta sexualmoral som 
rörelsen företräder” (Ibid. sid. 113). 

3. Elitism. Medlemmarna upplever sig som en elit, med en kunskap om sanningen som 
endast de besitter. ”Jehovas vittnen ger visserligen Bibeln en särställning men menar 
samtidigt att den inte kan förstås utan den handledning som Bibel- och 
Traktatsällskapet Vakttornets skrifter ger” (Ibid. sid. 114). 

4. Konflikt. Gruppen lever i konflikt med den omgivande kulturen, med samhället och 
med staten. Gustafssons tar här exemplet med rörelsens vägran att göra militärtjänst. 
(Ibid. sid. 114). 

5. Egalitär. Geels och Wikström förklarar begreppet så här: ”man (gruppen) hävdar att 
alla är präster… och har därför samma rätt till och del av sanningen” (Geels & 
Wikström, 1993 sid. 283). “Jehovas vittnen har visserligen en strikt hierarkisk 
organisation men rörelsen är också egalitär genom att alla oavsett på vilken nivå man 
befinner sig inom hierarkin, deltar i arbetet ”från dörr till dörr” med att sprida 
Vakttornet och Vakna!” (Gustafson, 1997, sid. 114). 

6. Etisk och asketisk. Inom gruppen finns fasta normer kring etik, ofta förknippat med 
familjeliv och familjebildning. ”Inom Jehovas vittnen har man alltmer betonat regler 
för det dagliga livet, delvis är det etiska regler om umgänget människor emellan men 
det är också asketiska regler som inskränker individens kontakt med världen utanför 
sekten.” (Ibid., sid. 114). 

7. Totalitär. ”Man kräver ett totalt och hundraprocentigt engagemang, vilket styr 
individens hela liv. Jämsides med denna totalitära sida finns ofta en hierarkisk struktur 
inom sekten.” (Geels & Wikström, 1993, sid. 283) ”Inom Jehovas vittnen tillsätts alla 
lokala församlingsledare uppifrån, och den högsta ledningen i ett land har sitt mandat 
från Vakttornsorganisationen i USA” (Gustafson, 1997, sid. 115). 

 
Vad är det då som sekten har att erbjuda i högre grad än religion i övrigt? Wikström ger här 
två olika faktorer som gör sekten attraktiv för vissa människor. Det första är att sekten 
erbjuder färdiga absoluta svar. Som medlem behöver du inte tänka själv utan endast ta emot 
och acceptera svaren. ”Man erbjuder en klar och enkel förklaring till varje företeelse i världen 
och i tiden. Mycket komplexa fenomen reduceras till enkla svartvita resonemang.” (Geels & 
Wikström, 1993, sid. 285) Detta karaktäriserar i hög grad Jehovas vittnen och anknyter till 
religionen som mening, men i en extrem form. Det andra som sekten har att erbjuda, enligt 
Wikström, är religionen som kompensation. Den som är marginaliserad i samhället erbjuds en 
alternativ förståelse av världen som gör utanförskapet i samhället oviktigt. De erbjuder 
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tillhörighet till den lilla grupp som kommer att räddas och få en helt annan ställning när 
världsordningen ändras. Dessutom får de som känner sig annorlunda ett nytt sätt att se på sig 
själva och sitt utanförskap. Man är inte annorlunda för att man är sämre, man är annorlunda 
för att man tillhör eliten. Gruppen erbjuder dessutom gemenskap, uppgifter och en alternativ 
karriärmöjlighet i nuet. Dessa två faktorer bidrar alltså till att Jehovas vittnen uppfattas som 
en attraktiv rörelse av vissa människor. 
 
Jehovas vittnen och den totalitära organisationen 
 
För att ytterligare öka förståelsen av vad Jehovas vittnen har att erbjuda kommer här en 
betraktelse av hur den totalitära organisationen kan attrahera människor. En förklaring av vad 
den totalitära organisationen har att erbjuda människor kommer från socialpsykologen Eric 
Fromm (Fromm, 1943). I ljuset av andra världskrigets fasor ställer han en liknande fråga om 
nazismen, även den en totalitär organisation med anspråk på att äga svar på allt6. Fromm 
frågar sig vad som gör att hela folk i modern tid kan vända sig bort från friheten i demokratin 
och låta sig svepas med under fascismens totalitära styre. I vad ligger dess styrka? 
 
Fromm menar att människans behov av gemenskap och mening är lika viktiga som hennes 
fysiska behov. Att vara utan detta ”… leder till själslig upplösning liksom fortsatt svält leder 
till döden” (Ibid. sid. 20). Vidare visar han hur detta är en bristvara i vårt samhälle. Men hur 
kommer det sig? För att söka svaret på detta måste vi backa långt tillbaka. När människan var 
ett djur som andra kunde hon inte särskilja sig från vare sig naturen eller gruppen, men i och 
med att hon blev människa blir upplevelsen av individuallitet allt starkare genom historien. 
Upplevelsen av att vara en individ går hand i hand med upplevelsen av frihet, ingen 
individuallitet, ingen frihet. Under medeltiden var människan i Europa bunden på många sätt, 
hon saknade religiös, geografisk, ekonomisk och social frihet. Det människorna dock inte led 
brist på under denna tid var mening och gemenskap. Samhällets fasta ramar försåg 
innevånarna med struktur och tydliga gränser. Successivt ökade nu individers frihet på alla 
dessa plan. I och med att skråväsendet bryts upp blev ekonomisk och social rörlighet möjlig, i 
både negativ och positiv riktning. På detta följde även en större geografisk rörlighet då 
människor fick möjlighet att välja eller tvingades att arbeta på annan ort. När sedan Luther 
och Kalvin trädde fram på scenen startade även den religiösa frigörelsen. Friheten ökade men 
alltså även osäkerheten. Människan som individ måste i högre utsträckning välja och själv 
bestämma vad hon skulle göra med sitt liv. Fromm uttrycker det så här ”Individen blir fri…, 
han vinner större frihet genom den aktiva och oberoende roll han intar i det nya systemet. 
Men samtidigt berövas han de förankringar som förut skänkte honom trygghet och en känsla 
av samhörighet… När hon förlorar sin givna plats i en sluten värld, förlorar människan syftet 
med sin tillvaro och börjar anfäktas av tvivel på sig själv och på livets mening.” (Ibid. sid. 
49). Den ökade individualiteten som startade i människans utträde ur naturen fortsätter. 
Människan börjar nu även skiljs från gruppen och denna rörelse accelererar i det 
industrialiserade samhället. Det som startade då är fortfarande verksamt idag. Reklamen 
påpekar dina brister för att du ska konsumera, på arbetsplatsen blir människan endast en liten 
obetydlig kugge i det stora maskineriet och i politiken blir din röst endast en bland flera 
miljoner. Att känna sig betydelsefull är inte lätt! Människan blir allt mer självbestämmande 

                                                 
6 Liknelsen mellan Jehovas vittne och nazismen ligger alltså i att de båda har en totalitär och hierarkisk struktur, 
övriga skillnader och likheter behandlas inte i denna uppsats. Det går på inget sätt att påstå att Jehovas vittnen 
har några likheter med nazismen ifråga om våldbenägenhet eller grymhet. Detta är enbart en fråga om en likhet i 
vad en totalitär organisation har för attraktionsvärde. 
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samtidigt som de givna svaren på mening och den fasta gemenskapen i gruppen går förlorad. 
Individualismen skapar frihet men även brist på mening och isolering. 
 
Människans frihet och ökade känsla av individualitet är alltså inte helt enkel att hantera. Hur 
kan en modern människa då lösa problemet? Enligt Fromm är en lösning att använda sin frihet 
till att avsäga sig den och inordna sig i en hierarkisk struktur. På detta sätt får man behoven av 
gemenskap och mening tillfredsställda men priset är alltså den egna friheten. Att inordna sig i 
en hierarkisk struktur innebär för det första underordning. Genom att underordna sig ger man 
upp sin ambition att vara betydelsefull och slipper kämpa för att uppnå denna känsla genom 
sin egen frihet. Detta bistår istället organisationen med:  
 

Genom att bli en del av en makt som förnimmes som orubblig och stark, evig och 
fascinerande deltar man i dess storhet och ära. Man överlämnar sitt eget jag och avstår all 
den styrka och stolthet som förbindes därmed, man förlorar sitt oberoende som individ 
och uppger sin frihet. Men man ernår en trygghet och en stolthet i delaktigheten i den 
makt vari man uppgår. (Fromm, 1943, sid. 114). 

 
Fromm menar vidare att människan genom valet befrias från att fatta beslut, men också från 
sitt eget öde ”och räddas därmed från tvivlet på meningen med sitt liv eller sitt eget jag… 
Meningen med hans liv och hans eget jags tillvaro bestämmes av den större helhet vari hans 
jag uppgått”. (Ibid. sid. 115). De som är överst i hierarkin är även de underordnande, om inte 
en annan människa, men väl ideologin, Gud, naturen eller visionen. Att inordna sig i en 
hierarki betyder inte bara underordning, det innebär även att människor underordnas 
individen. Som överordnad får man makt över människor vilket ger en känsla av att vara mer 
betydelsefull än andra. De underordnade bekräftar ditt värde och skapar en känsla av 
överlägsenhet. Även de längst ner i hierarkin får utlopp för sitt behov av att vara överlägsna, 
nämligen i relation till de utanför gruppen. Eftersom de utanför gruppen saknar sanningen, är 
av en annan hudfärg eller ”ras” eller bara inte vill ingå i gruppen så är de underlägsna. Att 
inordna sig i hierarkin ger alltså en flerfaldig befrielse från känslan av ensamhet och 
meningslöshet, men priset är alltså den egna friheten, ett enligt Fromm allt för högt pris! Han 
argumenterar istället för att människan ska ”… uppgå i världen, i kärleken och produktivt 
arbete…” (Ibid. sid. 23). Fromms egen lösning på den individuella frihetens problem ligger 
dock utanför denna uppsats ramar. 
 
Som framgått av Gustafssons analys av sekter och hans exemplifiering av dessa med hjälp av 
Jehovas vittnen, kan organisationen bland annat betraktas som strikt hierarkisk. Därav skulle 
man kunna tänka att, det till viss del är samma drivkrafter som ligger bakom att man ansluter 
sig till Jehovas vittnen, som till andra totalitära, hierarkiska. 
 
Låt oss återgå till Fromms analys av nazismen. Var det då hela folk som hade denna känsla av 
vilsenhet och ångest inför det fria valet? Nej, Fromm menar att det framför allt var en 
samhällsgrupp som stödde nazismen, nämligen ”det lägre skiktet av medelklassen, bestående 
av små butiksinnehavare, hantverkare och manschettproletärer (lågavlönade tjänstemän)”. 
(Fromm, 1943, sid. 157) Villkoren för denna grupp hade stadigt försämrats på olika sätt tiden 
före nazisternas maktövertagande. Ekonomiskt pressades de av storkapitalet och socialt av 
den uppåtgående arbetarklassen. De små besparingar de hade försvann i och med den rasande 
inflationen och deras hopp om bättre tider sopades skoningslöst bort av 1929 års depression. 
Även tron på staten var svag, den som förut borgat för trygghet. Monarkin hade försvunnit, 
liksom även stoltheten, i det förlorade första världskriget. Även den gamla familjestrukturen 
föll samman. Den äldre desillusionerade generationen tappade auktoriteten och det som för 
oss är självklart, att den yngre generationen kan mer än den äldre i många frågor, var något 
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helt nytt för dem. Allt detta tillsammans blev svårt att bära och behovet av en lösning, en 
lindring av den upplevda misären söktes. För att söka ett uthärdligt svar på denna fråga sökte 
man i historien. I stället för att försöka förstå sin situation "… identifierade dess medlemmar 
medvetet sitt öde med nationens. Det nationella nederlaget och Versaillesfördraget blev de 
symboler med vilket det faktiska sammanbrottet – det sociala – sattes i samband.” (Fromm, 
1943, sid. 161) Denna förklaring anknyter på många sätt till deprivationsteorin, men här är det 
en politisk ideologi som utgör den kompensatoriska organisationen och tron, inte religionen. 
 
Var det då en slump att det under denna tid uppkom en ledare som så totalt kunde fånga in 
denna grupps känsla? Knappast, då Hitler var ett barn av sin tid och en typisk representant för 
denna grupp, ”en nolla utan framtidsutsikter”. (Ibid. sid. 161) Han tog tag i sin egen känsla 
och formulerade den egna förklaringen över sitt eget misslyckande och lösningen i 
nationalsocialismen. Eftersom en stor grupp människor hade samma fråga och sökte ett svar 
fanns det ett behov som nazismen uppfyllde hos en stor grupp. På detta sätt kan man tänka sig 
att Jehovas vittnen besvarar en ställd fråga eller uppfyller ett behov som finns i tiden. Eller 
åtminstone fanns. Från att ha haft en stadig tillväxt har Jehovas vittnen de senaste åren haft ett 
konstant medlemsantal i Sverige. Detta skulle kunna bero på att deras svar inte motsvarar den 
fråga som ställs i Sverige idag. Ett annat sätt att se det är att frågan fortfarande är aktuell, men 
att det svar som Jehovas vittnen ger inte passar svenskarna idag. När jag gått igenom alla de 
aspekter av Jehovas vittnen som kan tänkas attrahera människor och vilka människor som 
känner sig attraherade av budskapet återkommer jag till denna fråga. 
 
Om det nu var så att endast en del av befolkningen i trettiotalets Tyskland attraherades av 
nazismen, hur lyckades då nazisterna få med sig resten av folket? Jo, när valet väl var vunnet 
och kuppen ett faktum lyckas de även med att få stora delar av befolkningen lojala på ett 
sinnrikt sätt. ”För miljontals människor blev Hitlerregimen identisk med ’Tyskland’. Sedan 
han väl övertagit statsmakten innebar en kamp mot honom att man uteslöts ur den tyska 
folkgemenskapen. Då… det nazistiska partiet var ’Tyskland’, innebar opposition mot detta 
detsamma som opposition mot Tyskland.” (Ibid. sid. 156). Jehovas vittnen använder sig av 
samma metod för att få sina medlemmar trogna. Genom att utmåla sig själva som Guds enda 
redskap på jorden, sker en sammanblandning av begreppen Gud och Jehovas vittnen. 

 
Människans strävan efter mening 
 
Som diskuterats tidigare är ett sätt att se människans behov av religiositet grundat i behovet av 
mening. Människans behov av mening är knappast att betrakta som en människans kuriositet, 
enbart kopplat till hennes religiösa behov, utan snarare som hennes innersta essens. 
Människans behov av mening är totalt och sökandet efter mening täcker alla livets områden. 
Religionen uppfyller detta behov av mening i viss utsträckning. Hur stor del av tillvaron som 
görs meningsfull med hjälp av religionen beror på religionens anspråk samt på vad individen 
accepterar och önskar. Den religion Jehovas vittnen företräder gör anspråk på att svara på alla 
livets frågor. Det är därför rimligt att anta att medlemmarna i mycket hög grad gör världen 
meningsfull med hjälp av religionen. Detta visar alltså att det finns all anledning att fundera 
vidare över människans behov av mening. 
 
Vad är det då som gör människans behov av mening så starkt? För att belysa detta börjar jag i 
det lilla. I varje stund flödar intrycken in via våra sinnen, vårt medvetande sorterar, sållar och 
försöker förstå. I detta perceptuella virrvarr är den stora frågan: ”Vad betyder detta för mig?” 
Vi tittar på molnen och söker efter något att likna dem vid, bland stjärnorna som är utspridda 
över himlen ser vi björnar och lejon. De tre bokstäverna på registreringsskylten på bilen 
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framför fylls ut med flera bokstäver så att de bildar ett ord. Vi skapar mening i kaos där ingen 
mening finns, inte för att vi väljer det, utan för att vi inte kan låta bli. Att människan ser 
mönster i det lilla är inte på långa vägar tillräckligt för människan. Vi måste även sätta in 
delarna i helheten, i sammanhanget, mitt sätt att tolka livets helhet, mål och mening. 
 
Fromms utgångspunkt ligger i människans grundläggande och avgörande behov av 
gemenskap och mening. Medan Fromm konstaterar den avgörande betydelsen av att uppleva 
mening i tillvaron, snarare än att påvisa detta, har andra mening som sitt huvudtema. En av 
dessa är Victor Frankl, psykiater och fånge i koncentrationsläger under andra världskriget. 
Han berättar om tillvaron i lägret, om hur det var för den vanlige fången och dennes kamp för 
att överleva (Frankl, 1946). Även om de flesta av oss inte kommer att uppleva det lidande 
som koncentrationslägerfångarna gjorde, kan erfarenheter från detta helvetets förmak ge oss 
kunskap om människans innersta och hennes behov av mening. Frankl menar att fångens 
viktigaste tillgång var förmågan att kunna hoppas, tro och att kunna uppfatta livet som 
meningsfullt. Självklart var det slumpens nyck som till största delen avgjorde om de 
överlevde eller inte, men det som var skillnaden mellan liv och död i en viss situation, att en 
överlevde medan en annan dog, var fångens förmåga att uppleva mening med livet. Den som 
slutade tro att det fanns en mening med livet, den som slutade tro att dagens lidande 
förkortade tiden till frigivningen eller att lidande på något annat sätt hade en mening, gled ner 
i fullständig apati. ”Den som inte kan tro på en framtid, sin egen framtid i lägret är förlorad. 
För det mesta inträffade detta tämligen plötsligt, genom ett slags kris vars symptom varje 
någorlunda erfaren lägerfånge är förtrogen med. Vanligen gick det till så, att fången i fråga en 
dag bara blev liggande kvar i barracken. Det är ingenting som biter på honom längre, varken 
böner, hot eller slag. Han vill överhuvudtaget inte göra något för sig själv. Han ger upp. Han 
blir till och med liggande i sin egen urin och avföring och bryr sig inte om någonting längre” 
(Ibid. sid. 77).  
 
Frankl beskriver hur han mentalt sjunker ner och endast förmår tänka på sina behov för 
stunden; sin hunger, sin smärta och hur han ska undgå slag från sina vakter. Men i vissa 
stunder lyckas han dra sig upp ur stunden och betrakta sig själv utifrån. Han beskriver hur han 
flyr genom att se sin situation utifrån, som terapeut, som sin frus älskade och den hon 
behöver, som en som skulle kunna ha det värre, eller som en snart frigiven. Dessa stunder av 
metaperspektiv på sin egen tillvaro är det som gör det möjligt för honom att uppleva mening i 
en tillsynes hopplös, meningslös situation. I det mer vardagliga menar Frankl att meningen 
inte bara ger lycka: ”När människan har funnit en mening, blir hon inte bara lycklig utan får 
också förmågan att hantera lidande” (Frankl, 1946, sid. 132) 
 
Frankl menar alltså att det var helt avgörande för överlevnaden i koncentrationslägren att 
känna mening i tillvaron. Att se mening med tillvaron är på detta sätt ett grundläggande 
mänskligt behov. Att förstå medlemskapet i Jehovas vittnen som ett försök att tillfredställa 
detta människans grundläggande behov av mening är alltså att betrakta medlemmarna som 
alla andra människor. Jehovas vittnen tillfredställer behovet av mening, men på ett annorlunda 
sätt. Behovet av att uppfatta världen som meningsfull finns dock hos oss alla.  
 
Känsla av sammanhang 
 
Även Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi menar att betydelsen av att känna att 
livet är meningsfullt är lika viktigt i vårt samhälle. Han menar att vår hälsa har ett samband 
med vår förmåga att känna mening. Som konstaterats tidigare är det rimligt att anta att det är 
religionen som i hög utsträckning gör världen meningsfull för medlemmar av Jehovas vittnen. 
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Men är det då så att alla vägar till att uppleva mening i tillvaron är likvärdiga? Till detta och 
till frågan om Jehovas vittnens väg till att uppleva livet och tillvaron som meningsfull 
motsvarar det Antonovsky menar är hälsobefrämjande återkommer jag till efter en 
genomgång av hans syn på mening. 
 
Antonovsky ställer sig frågan vad det är som gör människan frisk i boken ”Hälsans 
mysterium” (Antonovsky, 1987). Denna fråga är ett alternativ till sjukvårdens vanliga 
frågeställning om vad som gör människan sjuk. Han menar vidare att det egentligen inte är 
vad som gör människan frisk som är det intressanta utan vad som gör henne friskare. Han 
anser nämligen att hälsa måste ses som ett kontinuum snarare än en dikotomi. Vidare menar 
han att det är viktigt att se hela människan med dess historia istället för att enbart se till 
sjukdomen. Vad är det då som befrämjar hälsa? Antonovsky har inspirerats av Frankl och 
menar att människors upplevelse av en känsla av sammanhang bidrar till hälsa. Han förkortar 
känsla av sammanhang ”KASAM” och definierar begreppet på följande sätt:  
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 
som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 
stimuli ställer på en finns tillgängliga och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering 
och engagemang. (Antonovsky, 1987, sid. 46).  

 
Begreppet består alltså av tre olika komponenter som benämns som (1) begriplighet, (2) 
hanterbarhet och (3) meningsfullhet. Alla dessa tre måste anta ett högt värde för att en person 
ska ha en stark känsla av sammanhang. Det Antonovsky fokuserar på är här stressorer, 
händelser i livet som på något sätt är nya för individen och innebär att personen utsätts för 
stress som till exempel att man blir avskedad, att man flyttar, får barn eller att en släkting dör. 
Denna stress är inte negativ per definition, det som avgör om den blir en negativ eller en 
positiv stress är huruvida personen har förmåga att hantera situationen, kan se den som 
begriplig, samt kan sätta in den i ett meningssammanhang, så att den kan uppfattas som 
meningsfull. På detta sätt menar Antonovsky även att förmågan att ha en stark känsla av 
sammanhang verkar positivt för hälsan på så sätt att den som äger denna förmåga i mindre 
utsträckning upplever stressorer som negativa. Negativ stress leder på olika sätt negativa 
konsekvenser, den kan leda till apati inför en till synen hopplös situation som i sin tur kan 
leda till missbruk. Negativ stress leder även till högre halter av stresshormon vilket i sin tur 
har negativ inverkan på hälsan. 
 
Som jag konstaterade tidigare går det att se att Jehovas vittnens lära möter upp mot behovet 
av mening. Det kan dock vara värt att fundera över om deras religion leder till ett liv som 
upplevs som meningsfullt på det sätt som Antonovsky menar. Detta leder oss in på hans 
resonemang om skillnaden mellan stark och rigid känsla av sammanhang. Han menar att en 
stark känsla av sammanhang till skillnad från den rigida, karaktäriseras av en viss flexibilitet 
och föränderlighet. Så här beskriver han det hur han kom i kontakt med tanken på att det var 
en skillnad mellan stark och rigid KASAM. Antonovsky menar att det var något som inte 
stämde ”…om en person som påstår sig förstå nästan allting, som hävdar att det finns en 
lösning på så gott som alla problem och som inte accepterar några tvivel, skulle betecknas 
som en person med mycket stark KASAM.” (Ibid. sid. 53). Vidare manar han att: ”När man 
tror att det finns en lösning på alla problem så blir man skadad när verkligheten tränger sig 
på.” (Ibid. sid. 53). Om religiösa människor säger Antonovsky så här:  
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Den sant troende som har en stark snarare än rigid KASAM är alltså ingen robot. Han 
eller hon har onekligen anslutit sig till och vägleds av grundläggande principer, bestämda 
regler. Men det finns utrymme för en betydande individuell autonomi vad gäller de 
strategier som används i en bestämd omgivning. När det större systemet – i vårt fall 
kyrkan, ideologin, partiet – stelnar i historien, förbjuder sådan autonomi och negligerar 
feedback, kommer den sant troendes KASAM däremot bli rigid, eller så kommer 
förändringen inte att tolereras.” (Antonovsky, 1987, sid. 56). 

 
Även om en religion kan bidra till en stark känsla av sammanhang beror detta alltså på dess 
flexibilitet och om den ger utrymme för en individuell tolkning. Detta kan knappast sägas 
karaktärisera den religion som Jehovas vittnen företräder. Intressant nog tar även Antonovsky 
upp deras religion som ett exempel på en som bidrar till en rigid KASAM. (Ibid.) 
 
Förändring 
 
Antonovsky menar alltså att det är avgörande att känslan av sammanhang är flexibel. Detta 
gäller framför allt personens sätt att hantera olika problem, att ha en mängd olika strategier för 
att hantera problemet och flexibelt kunna välja den som bäst passar situationen. (Antonovsky, 
1987) 
 
Inom beteendevetenskapen tänker man sig att ett visst beteende som belönas kommer att 
bestå. Om man gör på ett visst sätt och det ger en önskad effekt kommer man inte att ändra på 
sitt beteende. Om den förväntade effekten uteblir kommer man att försöka flera gånger till 
med samma beteende enligt devisen, det brukar ju funka. Efter ett antal försök ger man till sist 
upp och börjar fundera på om man behöver göra något nytt, något annat. Ett exempel är 
kaffeautomaten, man lägger i pengarna och trycker på knappen, fast förvissad om att få sitt 
kaffe. När kaffet inte kommer trycker man återigen på knappen för att få sitt kaffe. Först 
därefter börjar funderingarna på om man måste gör något annat för att kaffet ska komma. Man 
kan kolla om apparaten är på, fråga andra om de inte heller har fått kaffe, slå på automaten, 
ringa service osv. 
 
En teori om förändring har formulerats av Paul Watzlavick (Watzlavick, Weakland & Fisch, 
1974). När ett problem uppstår och man försöker lösa detta kan man, enligt teorin göra på två 
olika sätt. Den första typen av förändring för att lösa problemet sker inom systemet. Grunden i 
detta är att göra mer av samma och i många fall löser detta problemet. Watzlavick tar upp ett 
exempel med värme och kyla, blir det kallare höjer man värmen i huset och tar på sig mer 
kläder (Ibid.). Det finns flera varianter på temat mer av samma. Man kan börja variera den 
första typen av försök, ofta på det sättet att man tar i mer, gör hårdare, tätare, kraftigare, 
längre, mer intensivt osv. En förändring som sker inom systemet kallas för en förändring av 
första ordningen. Vissa problem är svåra, för att inte säga omöjliga att lösa på detta sätt. Ta 
svårigheter med sömn till exempel, att verkligen anstränga sig för att sova genom en 
viljeansträngning är dömd att misslyckas. Tiden går och stressen över att inte somna ökar 
vilket resulterar i ännu hårdare ansträngning för att somna, vilket ökar stressen. Här krävs inte 
mer av samma utan istället något helt annat (Ibid.). En förändring av andra ordningen innebär 
att man går utanför systemet för att lösa problemet. Istället för att göra mer av samma, gör 
man något annorlunda. Lösningen på den sömnlöses problem är inte att försöka somna utan 
att göra något helt annat, lämna sängen och göra något tråkigt till exempel. Då kan tröttheten 
infinna sig på det enda sättet som är möjligt, nämligen spontant. 
 
Det avgörande är att se problemet för vad det är och att lösa det på rätt nivå, med en första 
eller en andra ordningens förändring (Ibid.). Om man inte gör detta kan själva lösningen leda 



070531  18 
 

till att problemet blir större och mer svårlöst än det från början var. Lösningen blir det nya 
problemet som även det försöker lösas, ofta med samma felaktiga förändringsförsök. På detta 
sätt hamnar man i en ond cirkel. Watzlavick tar upp exemplet med alkoholism och 
förbudstiden i USA (Watzlavick, Weakland & Fisch, 1974). För att få bukt med detta minskas 
tillgången. Denna förändring löser inte problemet, folk blir i samma utsträckning och till och 
med mer alkoholiserade. Dessutom ökar hembränning och smuggling. Kriminella tjänar 
pengar på verksamheten, de mutar polisen och ökar tillgången på alkohol. Priset sjunker och 
alkoholen blir mer lättillgänglig, tvärt emot intentionen. Dessutom har lösningsförsöken 
skapat nya problem! 
 
På samma sätt som Antonovsky argumenterar för flexibilitet, menar även 
beteendevetenskapen och Watzlavick att detta är avgörande för adekvata lösningsförsök som 
leder till verkliga lösningar. Som förut konstaterats är flexibilitet inget som utmärker Jehovas 
vittnen. Det vore därför rimligt att anta att detta ställer till problem för medlemmarna. 
 
Utvecklingspsykologi 
 
En aspekt av varför en person ansluter sig till en grupp som Jehovas vittnen skulle kunna 
återfinnas i när de ansluter sig, alltså i vilken ålder de dras till organisationen. För att utreda 
detta tar jag här hjälp av utvecklingspsykologin. Den beskriver människans psykiska 
utveckling; hur tänkandet, känslolivet och den inre dynamiken fungerar i olika åldrar för att 
skapa mening av de erfarenheter vi gör. (Havnesköld, 2002) Ofta fokuserar ämnet på de tidiga 
åldrarna, men i detta sammanhang är det snarare tonårstiden och tiden som ung vuxen som är 
mest intressant. Under denna period börjar människor själva ta ställning, bli självständiga och 
själva bli vuxna. 
 
En av de mest betydelsefulla personerna inom detta ämne är Erik H Erikson och hans teori om 
människans åtta åldrar (Ericson, 1982). Teorin vilar på psykodynamisk grund men till skillnad 
från andra, tidigare teorier omfattar Erikson hela livscykeln. Varje del av människans liv har 
enligt Erikson ett problem som ska lösas. Problemet har en positiv och en negativ lösning. 
Erikson menar vidare att samspelet mellan individen och individens omgivning är det centrala 
i utvecklingen. Nedan följer en redogörelse av hur det femte och sjätte stadiet i människans 
utveckling ser ut enligt Erikson (Ibid.) 
 
Grundproblemet för tonåringen är att hitta en egen identitet. Vem är jag? Hur är jag? Vad ska 
jag bli? Under denna period är det många som känner osäkerhet och smärta, ”duger jag”? Den 
positiva lösningen av grundproblemet är en stabil identitet, medan den negativa utgörs av 
identitetsförvirring. 
 
Nu ifrågasätts de tidigare självklara auktoriteterna, föräldrarna och tonåringen söker nya 
förebilder. På detta sätt blir även människan mer individ än förut på det sättet att tonåringen i 
högre grad upplever sig själv som självständig och oberoende. En starkare känsla av vem man 
själv är växer successivt fram, men detta kräver en känsla av ett medvetet ”jag”. Denna känsla 
av ”jag” är enligt Erikson ett slags existensens centrum. Under tonåren är känslan av ett 
medvetet ”jag” dock vacklande och bräckligt, då den inte är fullt utvecklad och stabil. Detta 
leder till att tonåringen har ”ett stundom passionerat intresse för ideologiska värden av alla 
slag – religiöst, politiskt, intellektuellt…”( Ericson, 1982, sid. 70). 
 
Om föräldrarnas inflytande minskar under denna tid så ökar gruppens i motsvarande grad. På 
olika sätt försöker man hitta sin plats i gruppen och i samhället. Erikson menar att detta kan 
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leda snett: ”Men sökandet kan också leda till fanatiskt deltagande i militanta ritualismer som 
präglas av totalism, det vill säga en totalitär världsbild som är så falsk att den saknar förmåga 
till självförnyelse…”( Ericson, 1982, sid. 71) Detta gör det rimligt att anta att en rörelse som 
Jehovas vittnen skulle uppfattas som särskilt attraktiv av människor just i denna ålder. 
Jehovas vittnen ger den unge stöd i att finna ett ”jag”, en grupp att identifiera sig med, samt 
förebilder och auktoritetspersoner som kan ersätta föräldrarna. Även om en grupp som 
Jehovas vittnen har mycket att ge unga människor är detta alltså inte något som Erikson anser 
leder till något positivt. 
 
Även Antonovsky beskriver detta när han talar om hur en känsla av sammanhang växer fram 
hos individen. Han menar att uppväxten, med föräldrar och omgivning har en avgörande roll 
för dess framväxt. I ungdomstiden finns ett alternativ till en mer sammansatt känsla av 
sammanhang, som han karaktäriserar som de färdiga svarens alternativ som väg till KASAM. 
Han beskriver det så här: 
 

En stark ledare träder fram och erbjuder lösningen på alla problem, ett tydligt och 
entydigt budskap, en legitim kanal för utlopp av aggression, ett löfte om frälsning och 
medlemskap i de utvaldas gemenskap… Fundamentalismens värld är knappast bara 
ungdomens. Men såtillvida att den har en dragningskraft på dem som, vilken anledningen 
än är, har särskilt stort behov av simplistiska, klara och entydiga svar så har den ett 
särskilt samband med adolescensen… Jag skulle vilja säga att rigiditeten i en KASAM 
som växer fram i ett sådant sammanhang ofrånkomligen gör den sårbar, oäkta och dömd 
att smulas sönder… För en del är fundamentalismens väg, när den bryter sönder i mötet 
med verkligheten, förödande. För andra omvandlas sakta marscherandet längs historiens 
och frälsningens väg till en sann värdefull upplevelse ur vilken värdet i att höra till, 
kamratskap, mening och tydligheten bibehåller sin berikande kvalitet, medan de andra 
inslagen faller bort. (Antonovsky, 1987, sid. 146) 

 
Liksom Erikson menar alltså Antonovsky att unga människor kan hitta en väg till mening och 
självförståelse genom en rörelse som Jehovas vittnen. Till skillnad mot Erikson anser 
Antonovsky att detta inte nödvändigtvis måste vara negativt. En förutsättning för att 
medlemskapet i rörelsen ska leda till något positivt är att personen senare lämnar rörelsen. 
 
Ungdomstiden går sedan över i tidig vuxen ålder och när denna period infaller varierar mellan 
individer. Denna tid karaktäriseras av familjebildning, utbildning och steget in på 
arbetsmarknaden. Erikson menar att grundproblemet i denna ålder är närheten till andra och 
framför allt då en partner. Den positiva lösningen resulterar till en förmåga till intimitet, 
medan den negativa lösningen leder till isolering (Erikson, 1982). Hur vi kommer att lösa 
utvecklingskriserna beror på hur vi har löst kriserna i det tidigare livet. Med intimitet menas 
förmågan att känna närhet till andra människor. Närheten betyder att man vågar släppa in 
andra i sitt liv, att man vågar visa och stå för den identitet som formats under tonårstiden och 
nu stabiliserat sig. Förmågan till närhet leder till att man kan ingå i ett moget 
kärleksförhållande. Även relationer till andra, till grupper och till samhället mognar. 
Relationerna karaktäriseras av ömsesidighet men tål även kompromisser och offer (Ibid.). Det 
är viktigt att påpeka att intimitet inrymmer integritet, förmågan att säga nej och hålla på sitt 
om det behövs. 
 
Med isolering menas att man har utvecklat en rädsla för riktig närhet, det säkraste är att hålla 
en känslomässig distans till andra. Ensamheten känns tryggare än äkta tvåsamhet, isolering 
bättre än påträngande intimitet. Om intimitet förknippas med kärlek är isoleringens parhäst 
avståndstagande. I detta sammanhang avser avståndstagandet en distansering från sig själv, 
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från andra och från samhället. Erikson menar att detta även kan leda till elitism: ”Denna 
(elitismen) slår vakt om kotterier och gäng av alla slag som snarare kännetecknas av snobbism 
än av en levande stil.” (Erikson, 1982, sid. 69) Jehovas vittnen har i många avseenden drag av 
denna elitism. De drar sig undan från samhället och umgås endast med varandra. De som inte 
kvalificerar sig eller kliver över de strikta reglernas gränser kan inte delta i gemenskapen. 
Personer som varit med, men tagit avstånd från rörelsen bör undvikas. Detta ger en bild av en 
rörelse som snarare karaktäriseras av isolering än kärlek. 
 

 
Relationer: Jag - du eller jag - det 
 
I många sammanhang beskriver Jehovas vittnen sig själva som ett sant broderskap som 
karaktäriseras av kärleksfulla relationer.7 Som diskuterats ovan är deras egen bild av sig själva 
som kärleksfulla inte helt oproblematisk, i alla fall inte när det gäller relationer till människor 
som inte tillhör Jehovas vittnen. Men hur är det med de relationer de har sinsemellan? Går det 
att tänka sig att deras inbördes relationer präglas av kärlek även om relationerna med 
yttervärlden är frostiga? En person som funderat kring relationsbegreppet är filosofen Martin 
Buber. Han har inspirerat många och nått långt utanför filosofins värld. ”Han är inte bara 
religionsfilosof; hans tankar återfinner man inom såväl pedagogik och samhällsvetenskap som 
inom psykoterapi och socialt arbete.” (Israel, 2000) Jag kommer här att utgå ifrån Joachim 
Israels analys av Bubers filosofi. 
 
Buber menar att relationer mellan människor kan gestalta sig på två olika sätt. Den första 
typen kallar han ”jag – det” relationen. Den har karaktären av att vara en relation mellan ett 
subjekt, ett jag, och ett objekt, ett det. Om objektet kan man ha kunskap, kunskap som grundar 
sig på erfarenhet, på empiri. Kunskap kan man ha om saker, om ting och företeelser; och om 
människor. Men en relation som bygger på kunskap blir en relation av typen ”jag – det” enligt 
Buber. Här är det ”jag” som står i centrum, min kunskap om den andra. När ”jag” står i 
centrum för relationen blir den andra ett medel, ett instrument för att jag ska uppnå något, 
relationen blir instrumentell. 
 
Den andra typen av relation kallar Buber för ”jag – du” relationen. Denna relation innehåller 
två subjekt, ett jag och ett du. Här är det inte ”jag” som står i centrum, utan vi, relationen, 
mötet, dialogen. Relationen jag – du karaktäriseras av öppenhet och kommunikation, av möte 
utan förbehåll. Syftet med relationen är inget annat än relationen i sig. Här finns ingen dold 
agenda, inga andra motiv än att mötas. 
 
”Jag – du” relationen är inte något som en gång för alla erövras: ”…varje ’Jag – Du’ –relation 
kan förvandlas till en ’Jag – Det’ –relation: i samma ögonblick som jag uppfattar ”Duet” som 
ett objekt, eller gör det till ett sådant, t.ex. som ett medel för mina syften, förvandlas ’Du’ 
ohjälpligt till ett ’det’.” (Israel, 2000, sid. 81) Vi måste alltså anstränga oss och i varje 
situation välja att förhålla oss till andra som ett jag till ett du och inte till ett det. En 
förutsättning för att detta ska vara möjligt är att relationen är jämställd. Endast i en icke–
hierarkisk relation kan sann kommunikation uppstå och möjliggöra det genuina mötet. 
”Endast i en sådan kommunikation kan man nå samförstånd, baserad på ömsesidig förståelse 
och inte till en på tvång eller maktutövande baserad konsensus.” (Ibid. sid. 84) 
 
 

                                                 
7 Se bland annat ”Bryr Gud sig verkligen om oss?” (sid. 29, 1992) 
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Denna beskrivning av en kvalitativt bättre relation anknyter till Fromms resonemang om vad 
sann gemenskap innebär (Fromm, 1943). Även Eriksons beskrivning av intimitet kontra 
isolering tangerar Bubers tankar (Erikson, 1982). Som vi tidigare konstaterat är en aspekt av 
Jehovas vittnen att organisationen har en starkt hierarkisk struktur. Dessutom ställs höga krav 
på medlemmarna, och ytterst finns alltid hotet om uteslutning från gemenskapen. Man kan 
därför tänka sig att förutsättningarna för relationer av god kvalitet inom rörelsen är mindre än 
i övriga samhället. Detta kan knappast tänkas vara något som attraherar människor, utan 
snarare ett resultat av Jehovas vittnens övriga struktur. Att bygga upp förtroendefulla, djupa 
relationer tar dessutom tid, vilket gör att hindren för att utveckla djupa relationer förmodligen 
inte uppenbaras förrän man varit medlem under en längre tid. Att de beskriver sig själva som 
ett sant brödraskap, karaktäriserat av kärlek är alltså inte bara problematiskt i förhållande till 
yttervärlden, utan även i de inbördes relationerna. 
 
Jehovas vittnen i dagens samhälle 
 
Låt oss nu återgå till frågan om vad som gör Jehovas vittnen attraktivt för vissa människor. 
Hittills har den teoretiska genomgången uppehållits sig vid vad som gör Jehovas vittnen och 
liknande grupper attraktiva. Men vad är det som är specifikt för just Jehovas vittnen? Vad har 
just denna organisation att erbjuda människor idag i vårt moderna samhälle? Denna fråga har 
sociologen Andrew Holden försökt svara på (Holden, 2002a). 
 
För att svara på denna fråga är det lämpligt att börja med att betrakta dagens moderna 
samhälle. Den beskrivning som Holden gör av det moderna liknar på många sätt den Fromm 
gör och som tidigare redovisats.  Av de aspekter Holden tar upp har jag valt tre aspekter som i 
hög grad karaktäriserar vårt samhälle: individens frihet, en pluralism vad gäller sanning samt 
ett rationellt tänkande. Den moderna människan väljer i hög grad själv vad hon ska tycka, 
tänka och tro. I dagens samhälle finns det inga auktoriteter som bestämmer över vårt inre liv. 
De som hade sin auktoritet grundad på börd; storbonden, adeln eller kungen har idag inget 
inflytande. I många familjer kämpar föräldrar med att hitta sin auktoritet gentemot sina barn. 
Det finns heller inga givna auktoriteter på religionens, livsåskådningarnas eller moralens 
arena. Människan i dagens samhälle kan fritt välja den sanning som passar henne. Även 
tänkandet har förändrats. Om man för ett par hundra år sedan kunde förklara saker genom att 
hänvisa till gudars ingripande, magi eller romantiska drömmar är detta idag inte accepterade 
förklaringsmodeller. Tänkandet av idag domineras totalt av det rationella, om något ska 
förklaras accepteras endast svar som grundar sig på sambanden i termer av orsak och verkan. 
 
Hur förhåller sig då Jehovas vittnen till denna värld? Ja, rörelsens blotta existens är på ett sätt 
ett bevis på att människan idag är fri att själva välja, att vi lever i ett pluralistiskt samhälle. 
När valet däremot är gjort och personen har använt sin fria vilja till att välja Jehovas vittnen är 
det slut på friheten. Som döpt vittne förväntas du hålla dig till de ramar religionen ger. Bibeln 
läses och tolkas till största delen bokstavligt och religionen lämnar mycket lite utrymme för 
personlig tolkning. Det absoluta tolkningsföreträdet ligger hos toppen av organisationen. Om 
man som medlem inte håller sig till denna tro och de regler som följer på tron, blir man 
utesluten. Inom rörelsen finns alltså en typ av auktoriteter som saknas i övriga samhället. 
Rörelsen erbjuder på detta sätt en sanning som är sann för alla. Om du ansluter dig måste 
denna sanning accepteras in i minsta detalj. 
 
Men är då Jehovas vittnen en total motbild mot det moderna samhället? Nej, rörelsen är i 
mycket hög grad präglad av ett rationellt tänkande. Det rationella står att finna i allt de gör, i 
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hur de läser och studerar bibeln, hur de räknar och sammanställer timmarna de knackar dörr. 
Detta är även tydligt i mötena där de på ett rationellt sätt förbereder sig inför dörrknackandet. 
Holden jämför det med hur försäljare tränas i den sekulära världen (Holden, 2002a). Att gå 
med i Jehovas vittnen genom att döpa sig är heller ingen snabb process. Från det första 
intresset till dess man betraktas som godtagbar medlem brukar det ta ca 2 år och under denna 
tid är det mycket som ska studeras in för att man sedan ska kunna visa att man har en 
tillräckligt hög kunskapsnivå. 
 
På deras sammankomster finns mycket liten plats för det kulturella och det mystiska. Sång, 
bön och användandet av symboler som religiös yttring finns, men är ytterst marginell. 
Undantaget från det rationella gäller Jehovas vittnens romantiska bild av framtiden. Väldigt 
snart ska Gud gripa in i historien och göra slut på den världsordning vi ser idag. Deras 
tidskrifter är fulla av beskrivningar och illustrationer av detta jordiska paradis. Bilderna visar 
vilda rovdjur som förvandlats till lekande keldjur i en framtid fri från all ondska och 
otrygghet. Fram till dess får vi dock klara oss i stor utsträckning utan Gud. Livet går ut på att 
förbereda sig för denna dag och se till att man är värdig att träda in i det eviga livet (Holden, 
2002a). 
 
Jehovas vittnen kan alltså sägas vara en auktoritär rörelse, ha absoluta anspråk på sanningen 
samt vara rationell. En jämförelse som jag finner intressant är att ta dessa tre aspekter och se 
hur fenomenet New Age förhåller sig till dem. I denna rörelse finns inga auktoriteter på det 
sätt som finns inom vittnena. Här är det som i det övriga samhället; man väljer själv vilka 
auktoriteter man önskar att följa, här finns heller inga anspråk eller krav på absolut sanning. 
Det står alla fritt att komponera ihop en egen sanning som passar för en själv. Angående båda 
dessa aspekter går alltså New Age hand i hand med övriga samhället. Den stora skillnaden 
ligger för deras del i tänkandet som inte på något sätt gör anspråk på eller har ambitionen att 
vara rationellt, det viktiga är att det fungerar, att det känns bra, att det har en positiv effekt. 
Uppställt i en tabell ser det ut så här: 
 
 Det moderna samhället Jehovas vittnen New Age 
Individuell frihet eller 
auktoritet 

Individuell frihet Auktoritet Individuell frihet 

Absolut eller 
individuell sanning 

Individuell sanning Absolut sanning Individuell sanning 

Tänkandet rationellt 
eller magiskt/religiöst 

Rationellt tänkande Rationellt 
tänkande 

Magiskt/religiöst 
tänkande 

 
Det viktiga i detta är alltså att se att Jehovas vittnen inte är en totalt anti-modern rörelse, den 
vänder sig snarare mot vissa delar av moderniteten. Holden uttrycker det så här: ”the 
modernity the Witnesses opposes is the modernity they also mimic.” (Holden, 2002a, sid. 81) 

Vilka går med? 
 
Från att beskriva Jehovas vittnen och vad rörelsen har att erbjuda går betraktelsen nu över till 
frågan om vilka människor som känner sig attraherade av rörelsens erbjudande. Beckford, 
också han sociolog räknar upp en rad olika faktorer som han fick fram i sin undersökning i 
England från 1975 (Beckford, 1975). Han menar att de som attraheras av Jehovas vittnen 
kommer från övre arbetarklass och lägre medelklass. Vidare har de en kristen uppfostran samt 
att de har ett begränsat socialt umgänge. Sist men inte minst har många en släkting som är 
med i rörelsen (Ibid.). Holden bekräftar i stora drag denna bild men konstaterar även att 
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arbetsmarknaden har förändrats mycket på de 30 år som gått. (Holden, 2002a) Han tillägger 
även att många medlemmar saknar högre utbildning samt att många är egna företagare8. 
Ytterliggare en faktor är enligt Holden att dessa människor upplever att den moral de anser 
vara rätt inte företrädes av samhället. De är besvikna över hur samhället och andra religioner 
förhåller sig till detta. 
 
På många sätt anknyter alla dessa faktorer till de som redovisas i deprivationsteorin som 
beskrivits tidigare. Beckford och Holden beskriver en grupp människor som är ekonomisk, 
socialt och etiskt depriverade. Anslutningen till Jehovas vittnen skulle alltså kunna ses som en 
kompensation av dessa aspekter för dess medlemmar. Men vad är det som gör att dessa 
människor känner sig attraherade av just Jehovas vittnen och inte till någon annan grupp? 
Holden menar att de upplever världen inte bara som orättvis, otrygg och meningslös, de 
önskar även en förklaring och en lösning på dessa problem (Holden, 2002a). Detta erbjuder 
Jehovas vittnen och detta på ett sätt som attraherar. Deras förklaring till att världen är en 
otrygg plats är att människor vänder sig bort från Gud och lever ett liv i omoral. Dessutom är 
det så att innan världen, som den nu ter sig, går under, kommer världen att vara en otrygg 
plats! Detta har dock Gud förutsett. Den sista tiden kommer att karaktäriseras av alla tänkbara 
olyckor, krig, svält, sjukdomar och naturkatastrofer. Deras upplevelse av världen som en 
otrygg plats får på detta sätt sin förklaring och blir meningsfull. Även deras tidigare 
utanförskap och marginaliserade position får en ny tolkning. Istället för att vara utanför på ett 
negativt sätt, för att de saknar resurser eller inte delar den allmänna moralen, tillhör de nu den 
lilla exklusiva skaran av dem som har förstått; de som har Sanningen. Genom att ansluta sig 
till Jehovas vittnen kan de behålla mycket av det de redan står för. Dessa människor slipper 
acceptera och anpassa sig efter samhället. Genom att ansluta sig till Jehovas vittnen kan de till 
exempel hålla fast vid sin konservativa syn på äktenskap och homosexuallitet. Ytterligare är 
de människor som attraheras av Jehovas vittnen, i grunden rationellt resonerande människor. 
Personer som attraheras av det mystiska eller karismatiska har inget att hämta här. 
 
Holden menar dessutom att en religiös bakgrund och en besvikelse av denna religions svar, 
framför allt kristendomen, är predisponerande för ett medlemskap i Jehovas vittnen. Detta ger 
en förkunskap om Bibelns innehåll och en viss öppenhet för religion. Som ett Jehovas vittne 
får man alltså även vissa av de religiösa behov som först gicks igenom tillfredställda. Om man 
därtill sätter Eriksons och Antonovskys resonemang om att tonåringar dras till totalitära 
rörelser ger det oss ytterliggare ledtrådar vad och vilka som attraheras av Jehovas vittnen. 

                                                 
8 Huruvida de är egna företagare innan de ansluter sig eller om de söker sig åt detta håll efter det att de gått med 
framgår inte av texten. 
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Detta ger oss följande sammanfattning: 
 
Karaktäristika hos 
presumtiva medlemmar: 

Jehovas vittnen 
erbjuder: 

På följande sätt: 

Deprivation Kompensation Gemenskap och karriär 
Utanförskap Exklusivitet Vi är de enda som har förstått. Det är inte fel på 

oss, det är fel på resten. 
Otrygghet Förklaring Det är som det ska vara, vi lever i ändens tid 
Vilsenhet (till viss del 
åldersbunden) 

Ledning Genom auktoriteter förmedlas sanningen 

Rationellt tänkande Kan behållas I argumentation och organisation 
Tolkar verkligheten i 
religiösa termer 

Kan behållas Ett nytt sätt att se och tolka världen i religiösa 
termer 

Besvikelse på tidigare 
religiositet 

Ett radikalt 
alternativ 

Genom att tydligt peka på religionens 
konsekvenser 

 
För att använda begreppet känsla av sammanhang, ger Jehovas vittnen sina medlemmar medel 
att uppleva världen som begriplig, förutsägbar och meningsfull. 
 
Som nämnts förut har Jehovas vittnens medlemsutveckling i stort sett stagnerat i Sverige idag. 
Hur kan man då förstå detta? En orsak är förmodligen den allmänna sekulariseringen i 
Sverige som har medfört att i stort sett alla religiösa organisationers medlemstal har sjunkit på 
senare tid. Detta medför dessutom att en religiös uppfostran och en grundlig kunskap om 
Bibelns innehåll blir allt ovanligare i Sverige. Ytterliggare en faktor som skulle kunna 
förklara Jehovas vittnens stagnation i Sverige idag är skolans och samhällets ökade fokus på 
och uppmuntran av ett kritiskt tänkande. En annan bidragande orsak skulle kunna vara en 
allmänt ökad kunskap om denna typ av grupper. Dessutom har organisationen på många sätt 
stelnat i en form som påminner om en svunnen tid. Mötesformer, sånger, klädstil och 
pedagogik för inlärning påminner i hög grad om 40- och 50-talet, något som idag inte är så 
attraktivt. Till alla dessa faktorer kan även läggas alla organisationers svårigheter att värva 
medlemmar. Framtiden får utvisa om Jehovas vittnen för en tynande tillvaro i Sverige eller 
om utvecklingen vänder. 

 
Mind control 
 
Det den teoretiska genomgången hittills har fokuserat på är att förstå vad Jehovas vittnen har 
att erbjuda och vilka som känner sig attraherade av detta budskap. I till synes skarp kontrast 
till detta resonemang står nästa teori, som menar att människor inte väljer sekten, den väljer 
dig. Ett sätt att förstå medlemskap i hierarkiska, totalitära grupper är att framför allt betrakta 
medlemmarna som passiva manipulerade offer. En av de främsta företrädarna för detta synsätt 
är den amerikanska psykologen Steven Hassan. 
 
Hassan beskriver en typ av grupper som kallas för destruktiva kulter. Det gemensamma för 
grupperna är att de är totalitära och att medlemmarnas vilja har berövats med hjälp av en 
teknik som Hassan kallar för mind control. Det råder ingen tvekan om författarens inställning 
till dessa grupper då han bland annat jämför dem med en sjukdom som måste bekämpas. Han 
menar vidare att vem som helst kan falla offer för dessa ondskefulla grupper, eftersom de har 
tillgång till moderna psykologiska tekniker för påverkan.  
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Everyone, like it or not is vulnerable to mind control. Everyone wants to be happy, … 
needs affection and attention. …, more wisdom, more konowledge, more money, more 
status, more meaning, better relationships or better health. This basic human qualities and 
needs are exacly what cult recruiters pray upon. It is important to remember that for the 
most part, people don´t join cults. Cults recruit people. (Hassan, 1990, sid. 48). 

 
Vad är då mind control? Teorin tar sin utgångspunkt i Liftons teori om hjärntvätt. Hassan 
poängterar att mind control inte är det samma som hjärntvätt. Mind control vilar på två ben - 
hypnos och gruppdynamik. Hypnosens kärna beskrivs här som transen. Under ett 
medvetandetillstånd i trans är man enligt Hassan mycket känslig för påverkan. Transen som 
till exempel uppnås genom meditation utnyttjas sedan av ledaren.  
 

Hypnotism relates to the unethical mind control practices of destructive cults in a variety 
of ways. In many cults which claim to be religious, what is often called “meditation” is 
no more than a process by which the culte members enter trance, during which time they 
may receive suggetions which make them more receptive to following the cult´s doctrine. 
(Ibid. sid. 57). 

 
Det andra benet i mind control är alltså gruppdynamik. Här lyfter Hassan fram tre olika 
psykologiska fenomen som, enligt honom, forskningen har visat ligger bakom det tyska 
folkets bredvillighet att gå nazismens ärenden. ”The net result of the studies has been the 
consistent demonstration of the remakable power of behavior modification techniques, group 
conformity and obedience to authority.” Referens, sidnr. Detta kan ställas i relation till 
Fromms förklaring till nazismen som tidigare redovisats. Som exempel på de tre aspekterna 
tar Hassan upp klassiska psykologiska experiment som i sig är accepterade och refererade i 
många grundböcker i grupp- och socialpsykologi (se till exempel Forsyth, 1999). Vad gäller 
beteendeförändring hänvisar han till klassen som fick sin lärare att stå vid ena sidan av 
katedern genom att le så fort han gick ditåt och spelade uttråkade så fort han gick åt andra 
hållet. Dr Solomon Aschs experiment med stickors längd, där gruppen i förväg blivit 
ombedda att säga att en kortare sticka var längst och där de ovetande försökspersonerna visar 
sig följa gruppens åsikt även när de tror annorlunda, får gälla som exempel på tendens till att 
anpassa sig till gruppen. Som exempel på människans tendens att lyda auktoriteter hänvisar 
han till de klassiska Milgram-experiemnten. ”Stanly Milgram tested people for obidience to 
authority and found that over 909 percent of his subjects would obey orders, even if they 
believed that doing so caused physical suffering to another person.” (Ibid. sid. 59). Dessa tre 
komponenter är alltså grunden i den gruppdynamiska aspekten i mind control. 
 
Nästa del som Hassan hänvisar till är Leon Festingers teori om kognitiv dissonans. Kärnan i 
denna teori är att en person som upplever att hans beteenden, känslor och tankar säger emot 
varandra upplever obehag. Om det uppstår något som individen uppfattar som stora skillnader 
mellan olika beteenden, tankar eller känslor kommer denna skillnad att skapa ångest. Denna 
ångestskapande dissonans kommer att tvinga fram en ändring så att skillnaderna upphör. 
Detta sker inte som en medveten process utan snarare som en omedveten. Ordspråket ”surt sa 
räven om rönnbären” illustrerar på ett enkelt sätt kärnan i denna teori. Vidare menar Festinger 
att en människa strävar efter att uppfatta sin värld som ordnad, förutsägbar och meningsfull. 
Dessutom är människan i behov av att uppleva sig själv som en självständig person som fattar 
egna beslut. Om en person ändrar sig för att minska den kognitiva dissonansen kommer hon 

                                                 
9 Den siffra som brukar nämnas är 65 % lyder order, men då experimentet har utförts i en mängd varianter och 
resultatet varierar mellan 10% och 92,5% beroende på omständigheter (Forsyth, 1999, sid. 210-212)   
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alltid att uppleva detta vara i linje med den egna viljan – precis som räven verkligen trodde att 
han inte ville ha rönnbären när han inte kunde nå dem. 
 
Hur hänger då detta ihop med mind control? Så här säger Hassan: ”The important thing to 
recognize about cult groups is that they deliberately create dissonance in people this way and 
exploit it to control them.” (Ibid. sid. 60). Genom att kulten på olika sätt kontrollerar och 
manipulerar medlemmarnas beteenden, tankar och känslor och medvetet utnyttjar människans 
oförmåga att härbärgera dissonans manipuleras medlemmarna att tänka, känna och bete sig i 
linje med kulten. Kulten använder sig av hypnos och gruppdynamik för att åstadkomma denna 
kontroll. Förutom att kontrollera de tre huvuddelarna i Festingers dissonansteori lägger 
Hassan dessutom till kultens kontroll av information. Hassan kallar denna modell för BITE 
(Behavior, Information, Thoughts, Emotions). 
 
Hassans resonemang har hittills handlat om hur människor hålls kvar i kulten. Vidare 
argumenterar han för hur det går till att värva nya medlemmar och även här använder sig 
kulterna av samma grundläggande verktyg – hypnos och gruppdynamik. Med hjälp av dessa 
skapas som första steg en osäkerhet runt personens uppfattning om verkligheten. Detta steg 
kallas för unfreezing. ”To ready a person for radical change, his reality must first be shaken 
up. His indoctrinators must shake him up. His frames of refernce for understanding himself 
and his surroundings must be challenged and broken down.” (Ibid. sid. 67). Hassan tar upp ett 
flertal exempel på tekniker som leder till att en person lättare fås ur balans. För lite sömn, 
ovanlig eller för lite mat, samt hypnos i form av trans hjälper till att mjuka upp personens 
sinne. ”Exercises such as guided meditations, personal confession, prayer sessions, vigorous 
calisthenics, and even group singing can also aid unfreezing.” (Ibid. sid. 68) Medan Hassan 
menar att människor avsiktligt sätts i gungning menar de som betraktar människan som en 
aktiv sökare att detta steg inte behövs i den utsträckning Hassan argumenterar för. Om 
människor saknar ett sätt att skapa mening i tillvaron befinner de sig redan i det stadium 
unfreezing är tänkt att åstadkomma. När människor sedan är satta i gungning angrips sedan 
personen. 
 

At this stage of unfreezing as people are weakening, most cults bombard them with the 
idea that they are badly flawed – incompetent, mentally ill, or spiritually fallen. Any 
problems that are important to the person, such as doing poorly in school or on the job, 
being overweight, or having trouble in a relationship, are blown out of proportion to 
prove how completely messed up the person is. (Ibid. sid. 69).  
 

Även här kan man tänka sig en alternativ förklaring. Människor som är eller upplever sig 
deriverade behöver inte angripas, de känner sig redan i underläge. 
 
När en person väl är nedbruten är det dags för nästa steg – changing. “Changing consists of 
imposing a new personal identity – a new set of behaviors, thoughts, and emotions – to fill the 
viod left by the breakdown of the old one” (Ibid. sid. 69). Även här använder kulten 
gruppdynamik och hypnos för att indoktrinera personen till att anta en ny identitet. 
”Indoctrination in this new identity takes place both formally (as in seminars and rituals) and 
informally (by spending time with members, reading, and listening to tapes and videos.” (Ibid. 
sid. 69). När den nya synen på världen accepterats gäller det att permanenta den nya 
övertygelsen hos individen. Ett steg är att svartmåla allt det som individen tyckt varit viktigt 
före kontakten med gruppen. Det tidigare livet beskrivs i negativa, dömande termer. Det 
viktigaste sättet att övertyga personen är här modellinlärning. Den nya medlemmen, det 
andliga spädbarnet, behöver skyddas och hjälpas för att inte falla. En viktig uppgift för den 
nya medlemmen är att så fort som möjligt själv bli en missionär. ”Reserch in social 
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psychology has shown that nothing firms up one´s beliefs faster than trying to sell them to 
others. Making new members do so crystallizes the cult identity. “ (Ibid. sid. 72) 
 
Här utmålas alltså människan som enbart ett passivt offer som luras och förförs in i sekten. 
Möjligen är detta ett retoriskt grepp, men det är svårt att bortse från alla de faktorer som 
tidigare visat på vad en grupp som Jehovas vittnen faktiskt har att erbjuda. På detta sätt känns 
konceptet som helhet tveksamt. 
 
En mycket viktig tanke hos Hassan är att en individ som värvas till en destruktiv grupp aldrig 
kommer att endast ha en identitet, den som gruppmedlem, utan även en mer genuin identitet. 
Det genuina jaget är det individen hade innan han gick med i gruppen, den identitet som hade 
drömmar inför framtiden, intressen, vänner, relationer och förmågan till ett kritiskt tänkande. 
Detta sanna jag är kuvat av gruppidentiteten som är förhindrat att tänka på något annat sätt än 
i linje med gruppen. 
 
Medlemmar som lämnar en destruktiv grupp utan att ha kunskap om att de blivit utsatta för 
mind control kan enligt Hassan få problem:  
 

However, if these people never come to understand mind control and how it was used to 
recruit and indoctrinate them they will never be able to live as full a life as they could if 
they did. These people may have temporarily managed to put their cult experience on the 
shelf and forgot about it. At some point, though, it could burst back into their life. (Ibid. 
sid. 172). 

 
Denna förklaringsmodell av vad det är som gör att personer ansluter sig till Jehovas vittnen 
och andra liknande grupper har många förespråkare men är även starkt ifrågasatt. Mind contol 
som begrepp vilar på många olika teorier och dessa teorier är inte kontroversiella i sig, men 
som helhet och med den slutsatsen att alla personer som är med i denna typ av grupper skulle 
vara manipulerade genom det systematiska användandet av mind control är kontroversiellt. 
Detta måste ses som ett försök till en holistisk förklaring av ett komplext begrepp, det Owe 
Wikström kallar för en ”ingenting-annat-än” förklaring (Wikström, 1990). 
 
Holden menar att det finns flera problem med att hjärntvättsteorier som huvudsaklig 
förklaring till medlemskap i Jehovas vittnen. För det första blir det med detta betraktelsesätt 
svårt att tala om ansvar och att ta deras tro på allvar. Denna teori förvandlar dem helt och 
hållet till offer för en religion som i sig inte går att förstå på något annat sätt än manipulation. 
För det andra är det svårt eller snarare omöjligt att undersöka modellens förklaringsvärde eller 
validitet så länge den inte klart definieras. Holdens viktigaste kritik ligger dock i att 
hjärntvättsteorier kan användas på alla kontroversiella och avvikande grupper. Teorin går på 
detta sätt att likna vid svunna tiders tro på besatthet av demoner och onda andar eller 
anklagelsen av kvinnor för att vara häxor.  

 
They are an effective means of undermining wayward beliefs and denying a voice to 
those who hold them… Wheter we like it or not, most of the available social scientific 
evidence suggest that, though their behavior may be anti-social, the majority of those 
who join millenarian movements are making an informed choice. (Holden, 2002a, x 
Preface) 
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M e t o d 
 
I denna undersökning har fokus legat på att förstå, snarare än att förklara, att ge exempel 
snarare än att bevisa, att berätta snarare än att visa på statistiska samband. Världen betraktas 
oftast som multifaktoriell snarare än förenklat kausal. Vissa menar att detta kallas kvalitativ 
metod i kontrast till kvantitativ metod (Kvale, 1997), andra menar att denna uppdelning är 
mindre självklar. (Alvesson & Sköldberg, 1994). De senare menar att all forskning bygger på 
tolkningar och antaganden och att det därför är svårt att dra en skarp gräns. 
 
Ambitionen är att genom empirin, alltså intervjuerna, visa på en verklighet, snarare än att 
teorin står i centrum och ska belysas genom empirin. Undersökningen kan alltså anses mer 
induktiv än deduktiv. 
 
För att läsaren själv ska kunna avgöra om mina slutsatser verkar rimliga och om och på vilket 
sätt de skulle kunna gälla andra situationer och människor, är ambitionen att få med så mycket 
av det empiriska materialet, alltså av intervjuerna, så att detta ska vara möjligt för läsaren. 
 
Den idé om objektivitet som i vissa traditioner framhålls som ett ideal är i denna tradition en 
illusion. I stället för att sträva efter en ouppnåelig objektivitet, bejakar man subjektiviteten, 
redovisar den och förhåller sig till den. 
 
Deltagare 
 
I denna typ av studier väljs deltagarna ut på ett sådant sätt att man får ett brett urval av den 
grupp man vill försöka förstå. Målet vid val av deltagare var att de skulle representera 
olikheter i aspekterna kön, ålder, geografi, hur de kommit med i rörelsen, samt om de haft 
kontakt med någon organisation för avhoppare. 
 
Deltagarna utgjordes av åtta personer varav tre kvinnor och fem män. Vad gäller ålder så var 
sex personer mellan 25 och 36 år, två var ca 50 år. Sex personer var gifta med make/maka, 
som även de varit med i Jehovas vittnen, men nu mer eller mindre lämnat rörelsen. 
 
Fem personer var uppvuxna i rörelsen medan tre personer hade gått med, alla tre i 
tjugoårsåldern. De tre som gått med som vuxna hade varit med mellan ca 7 och 25 år. 
 
En annan urvalsaspekt var att inte bara intervjua personer som hade haft kontakt med en 
hjälporganisation. Då alla personer som lämnar Jehovas vittnen inte känner ett sådant behov 
ansåg jag det vara viktigt att intervjua personer med olika grad av kontakt och engagemang i 
hjälporganisationer. Av de intervjuade hade tre inte haft någon kontakt med 
hjälporganisationer, två hade haft lite kontakt medan tre hade haft mycket kontakt eller var 
engagerade i en hjälporganisation. För att få kontakt med personer utan att enbart gå genom 
en organisation var jag tvungen att söka mig fram på olika sätt. En person träffade jag på av 
en slump, vilken i sin tur förmedlade kontakt med ytterliggare två. Genom organisationen 
Hjälpkällan fick jag sedan kontakt med tre personer. När jag talade om min uppsats med en 
vän fick jag tips om en bekant till denne, som varit med i Jehovas vittnen. Denna person 
tipsade i sin tur om en vän. 
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Datainsamling 
 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer som genomfördes under våren 2007. Intervjuerna 
varade mellan en och två timmar. En ljudupptagning gjordes med hjälp av MP3-spelare. 
Intervjuerna följde löst en frågeguide (se bilaga A) Utifrån dessa frågor ställdes sedan 
fördjupande frågor för att öka förståelsen av det som berättats. Målet var att, i första hand få 
en fyllig, detaljerad och levande berättelse om de intervjuades liv som medlemmar i Jehovas 
vittnen och deras väg ut ur rörelsen. Frågorna anpassades utifrån om intervjupersonen varit 
med som barn eller gått med som vuxen. De förstnämnda har fått berätta om hur de upplevt 
hur det är att vara barn som vittne, medan de som gått med som vuxna fått berätta om sitt liv 
innan de gick med samt vägen in i rörelsen. I intervjuerna lades särskild vikt vid att fråga om 
händelser och episoder som varit extra viktiga och känsloladdade för intervjupersonen. Detta 
har gett en inblick i vad och på vilket sätt företeelser varit viktiga för dem. 
 
Avslutningsvis ställdes ett antal något kortare frågor om dessa inte tydligt besvarats tidigare 
under intervjun. I flera fall fortsatte samtalet långt efter det att inspelningen och den egentliga 
intervjun avslutats. Detta material har inspirerat och ökat förståelsen, men inte analyserats på 
samma sätt som det inspelade materialet. 
 
Analys 
 
Analysen har utgått från en reflexiv metod, som den beskrivs av Thomsson (2002). Reflexion 
innebär att vrida och vända, att fundera och fundera mera, det innebär ett noggrant 
eftertänkande. Intervjuerna får föda tankar, idéer och teorier. Det som kommit fram i den 
första intervjun påverkar till viss del frågorna i nästa intervju som i sin tur påverkar nästa. 
Perspektivet vandrar även mellan helhet och detalj så att avståndet till frågan och materialet 
ständigt växlar. 
 
Redan vid intervjutillfället börjar tolkningen. Då den största delen av intervjun utgjordes av 
intervjupersonens berättelse fanns hela tiden frågan om det som berättades var intressant och 
relevant. Genom frågor styrs intervjun och berättelsen, ibland framåt, oftast bakåt, den styrs 
neråt, till känslan men även bort från djupet. Intervjuerna var en balansgång på en smal väg, 
med terapins dike på den ena sidan och trivialitetens ytlighet på den andra. Att på detta sätt 
styra intervjun genom frågor för att få kunskap är i sig tolkning, tolkning av vad som är 
intressant, relevant och personligt. 
 
Efter intervjun genomlyssnades ljudinspelningen för att kontrollera ljudkvalitet, som alltid var 
bra och för att höra det en gång till, snarast. Detta skedde inom några dagars tid. Efter detta 
transkriberade jag samtliga intervjuer. Vid transkriberingen låg fokus på innehåll snarare än 
på precis formulering. Därför utelämnades ett flertal utfyllnads ord av typen ”alltså”, ”liksom” 
och ”ju”. Även mina otaliga hummanden och ”ja” undslapp att nedtecknas. Ett par intervjuer 
transkriberades inte i sin helhet utan endast till största del då mycket av materialet handlade 
om Jehovas vittnen i stort, något som var lättare att läsa sig till i rörelsens egen litteratur. 
 
Redan under transkriberingsarbetet började tematiseringen av materialet. Detta fortsatte 
genom att samtliga intervjuer lästes igenom var för sig och intressanta teman markerades och 
benämndes. Efter detta fanns 18 teman, vara flera bestod av undergrupper av teman. Detta, 
när varje intervju får stå för sig, kallas av Thomsson för den vertikala analysen (Thomsson, 
2002). Efter detta följer den horisontella analysen då man tittar på varje tema för sig. Samtliga 
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uttalanden i samtliga intervjuer som rör ett visst tema, organiseras för sig, läses och förstås i 
ljuset av varandra, av helheten och av teorin. Under arbetet växlade antalet teman, vid vissa 
tillfällen blev ett tema för snävt och var tvunget att delas upp i två, vid andra tillfällen kunde 
två slå ihop. Från de arton ursprungliga fanns till slut fem stora teman som senare kommer att 
redovisas. 
 
Etik 
 
Deltagarna garanterades full anonymitet. Efter det att transkriberingarna var klara fick 
samtliga ta del av sin egen transkriberade intervju. De gavs även möjlighet att förtydliga 
oklarheter. ”Sara” och ”Filip” fick även läsa igenom sin egen berättelse och godkänna att 
dessa togs med i uppsatsen. Vissa detaljer i citat och berättelser har även ändrats. 
 
Resultat och diskussion redovisas tillsammans under nästa rubrik. Först redovisas två 
representativa berättelser i sin helhet. Avsikten med detta är för det första att ge en helhetsbild 
av berättelsernas karaktär. För det andra ger det en större förståelse av komplexiteten i hur 
olika teman är hopflätade i varje berättelse. Därefter kommer en tematisk analys med ett stort 
inslag av citat som exemplifierar på vilket sätt de intervjuade uttrycker sig. 
 

R e s u l t a t  o c h  D i s k u s s i o n 
 
Innehållet i denna del bygger på det som framkom i intervjuerna. Intervjuerna kommer även 
att tolkas med hjälp av de teorier som tidigare presenterats. Först presenteras två berättelser 
för att ge ett exempel på hur ett förlopp kan se ut. Jag har valt ut två personers berättelser, en 
kvinna som växt upp i Jehovas vittnen och en man som anslutit sig som vuxen. Deras historier 
är representativa på många sätt, men självklart är de även unika i många aspekter. Senare i 
denna del kommer samtliga intervjuer behandlas tematiskt och då kommer jag att återknyta 
till dessa berättelser. För att de intervjuade inte ska gå att identifiera har namn och vissa 
detaljer ändrats. 
 
Sara 
 
Sara är idag 35 år, gift och har ett barn. De bor i en förort till en större stad och både hon och 
hennes man är idag uteslutna ur Jehovas vittnen. Saras föräldrar var med i vittnena och hon 
växte upp i rörelsen. För åtta år sedan gick hon ur församlingen. 
 
Sara växte upp i en småstad med sin familj och sina syskon. Hon upplevde barndomen som en 
bra tid i livet. Vissa saker var konstiga, att de inte firade jul och så men på det hela taget 
kände hon sig som andra barn. Hon hade kompisar utanför rörelsen och blev aldrig retad för 
att hon var ett vittne. Så här berättar hon. ”Alltså fram tills att man var 12, 13 nånstans tror jag 
så accepterade man bara att så här är det. Om ens föräldrar säger till att så här är det så är det 
så när man är barn. Det är liksom inget man ifrågasätter direkt.” 
 
När hon blev tonåring blev det mer besvärligt. Dels var det inte lika lätt att ta föräldrarnas tro 
som en självklarhet, dels ställdes det större krav på henne. Dessutom blev livet mer begränsat. 
När Sara var 14 bestämde hon sig för att döpa sig. ”Där jag växte upp ansågs det som att hade 
du inte döpt dej innan du var 15, 16 så då var man inte riktigt bra… Man kunde prata om 
(folk), om det var någon som var 17, 18 och inte hade döpt sej så var det väldigt suspekt. Så 
där varför (har de inte gjort det?). Den tror nog inte och den var liksom inte riktigt kristen då, 
inte riktigt bra jehovas.” Förutom att det förväntades av henne gjorde hon det även för att göra 
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sina föräldrar glada. Ett annat skäl såg ut så här: ”Om jag döper mej nu så risken mindre att 
man gör något dumt för att det är liksom högre… ja fler spärrar.” 
 
Ett par år efter dopet beslutar sig Sara för att lämna församlingen. Det var inte tvivel på läran 
som fick henne att ta steget. Det som framför allt fick henne att ta beslutet var starka 
skuldkänslor som kom av att inte leva upp till vad som förväntas av ett vittne. Hon drar 
slutsatsen att om hon inte kunde leva som ett vittne skulle hon inte vara ett heller. Så här 
berättar hon: ”Det dåliga samvetet det bottnade i en rädsla att jag lever inte som man ska och 
då kommer jag inte bli godkänd på den yttersta dagen, vilket kommer när som helst. Och då 
kommer Gud inte att godkänna mej, då kommer jag inte få överleva när harmageddon 
kommer. Så det är egentligen allt man gör som ett vittne gör man oftast, eller jag tror att 
många gör det för att dom är rädda för att dom inte (ska) få överleva. Om man då gör något 
fel då blir den här rädslan enorm. Och det är väl det som var jobbigt. Nu visste jag ju i och för 
sig att om jag lämnar så kommer jag ändå inte att bli godkänd men det kändes mer ärligt på 
något sätt.” 
 
Nu följer en tuff tid. Sara flyttar runt och bor hos olika kompisar ifrån skoltiden. Efter ett tag 
får hon en egen lägenhet men det är svårt ekonomiskt. Hon får ingen hjälp av socialen 
eftersom hon får bo hos sina föräldrar. Den värsta biten är den sociala. Hennes relation till 
familjen är väldigt dålig och vännerna från församlingen hälsar inte på henne. ”Jag var väldigt 
ensam kan man säga. För alla jag hade umgåtts med sen jag var 12 var ju vittnen och dom 
hälsade inte på mej längre. Jag kunde träffa dom på byn och dom rörde inte en min.” Även 
tron plågar henne. ”Jag hade såna mardrömmar om att, ja nu kommer harmageddon och jag 
dog liksom för jag var en ond människa. Så jag levde ju med det hela tiden, att jag visste att 
jag gjorde fel.” 
 
Tillslut blir den sammanlagda pressen så stor att hon väljer att gå tillbaka. Sara flyttar hem till 
sina föräldrar och ber om att få komma tillbaka till församlingen. För att få bli återupptagen 
måste hon visa att hon verkligen ångrar sig och att hon vill leva som ett vittne igen. Under 
tiden befinner hon sig i en slags karantän. ”Innan jag blev återupptagen och när det kom 
vänner hem till mina föräldrar fick ju jag liksom hålla mej undan. Jag fick inte synas alls.” 
Så här berättar Sara om de första tre, fyra månaderna efter att hon flyttat hem igen: ”Jag 
bodde hemma, jag fick hålla mej undan om det kom människor som var Jehovas vittne. Jag 
gjorde ingenting annat än läste Bibeln, studerade Bibeln och litteraturen och åt, sov, jobbade 
lite grann och gick på mötena. Men när jag gick på mötena så satt jag ofta längst bak och det 
var ingen som hälsade på mej. Så det var någon slags prövotid. Och så fick jag släppa alla 
mina gamla kompisar dom som inte var Jehovas vittnen. Jag fick inte umgås med dom men 
jag fick inte umgås med vittnena heller, och allt sånt där så att man visa att man ville komma 
tillbaka.” 
 
Sara blir sedan en vanlig församlingsmedlem igen men hon känner att hon vill bort och flyttar 
till en annan stad för att komma till en församling som inte känner till hennes ”struliga” 
bakgrund. Hon känner nu en ny entusiasm över tron. ”Jag var ju ett Jehovas vittne nu och jag 
kände mej pumpad och reda och så där riktigt… riktigt nitisk… Väldigt andlig, väldigt bra, 
väldigt trogen.” Hon studerar flitigt, går på alla möten och går 20 till 40 timmar och knackar 
dörr varje månad. Den sociala biten känns bra och även att studera är okej. Att gå i tjänsten 
däremot känns aldrig riktigt bra. Så här berättar Sara om hur det var att knacka dörr: ”Ju mer 
man gjorde det desto lättare blev det. Men det är ju så med allt. Nästan. Ju mer man gör 
någonting desto lättare är det. Men det hade nog mer med någon slags osäkerhet att göra. Det 
är inte lätt att knacka på en dörr och inte veta vad som finns bakom, om man stör och 
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liksom… nej det är inte lätt. Det var roligare om man gjorde det med andra. Det var roligare 
om man var två. Då kunde det vara roligare. Då var det hela sällskapsbiten och alltihopa det 
här men själva just det där med att knacka dörr, nej det tyckte jag aldrig var jätteroligt.” 
 
Den mer nitiska perioden fick dock ett abrupt slut. Sara träffar en ung nitisk kille inom 
vittnena och blir gravid, något som inte ses med blida ögon. Inom rörelsen är allt som har med 
sex att göra väldigt känsligt och reglerat, även om det sker inom äktenskapet. Att bli gravid 
innan man har gift sig är en katastrof. För att inte bli uteslutna och för att göra det som är rätt 
gifter de sig. Trots att de gifter sig får de ett straff av församling så kallade restriktioner. För 
Saras del innebar det att hon inte fick svara på frågor på mötena. Detta såg Sara dock inte som 
något hårt straff: ”Jag kände aldrig att restriktionerna i det hela var något problem för jag 
skämdes. Jättemycket! Så de hade kunnat göra nästan vad som helst. Det spelade ingen roll i 
det fallet för jag var gravid och det kan man ju som sagt inte dölja.” 
 
Sara gifter sig med blandade känslor: ”Det var blandade känslor faktiskt för att jag vet att… 
Det var inget jätteroligt bröllop. Det klart att det var roligt men det var liksom inte… Jag vet 
att vi ville ha dans men då sa dom tydligt ifrån att; nej det är ingen som kommer ha roligt på 
det här bröllopet, så det ska du inte tro… Alla som var på bröllopet visste ju om det. Så det 
var ju liksom ingen fråga om att… alla visste ju att vi gifte oss liksom för att jag hade blivit 
med barn.” 
 
Det unga paret lever sedan tillsammans men snart märker Sara att något inte är som det ska. 
Hennes man, som förut varit ett så aktivt vittne drar sig nu undan från församlingslivet och till 
slut går han inte längre på några möten. Sara frågar lite försiktigt vad det handlar om men han 
kommer med undanflykter. Efter ett halvårs tid med funderingar över hans beteende 
konfronterar hon honom med en rak fråga. Han berättar då att han sedan länge har haft starka 
tvivel, något Sara inte kunnat föreställa sig. Så här berättar hon om hur hon kände: ”För mej 
var det jättehemskt för jag trodde fortfarande att det var sanningen och det innebar med andra 
ord att han inte skulle överleva harmageddon och bo i paradiset med mej och barnet. Så det 
var jättehemskt. Jag blev jätteledsen, helt förtvivlad och också lite tror jag att jag hade liksom 
tanken på om vi skulle vara en sån här kärnfamilj och mannen ska leda hustrun och familjen 
och det skulle kännas tryggt och så där. Jag hade väl en viss bild av hur det skulle bli… 
Nämen han förstörde liksom. Det kändes som om han förstörde vår familj, det blev inte som 
jag hade tänkt. ”De pratar om det men Sara upplever att de inte når varandra, de har helt olika 
syn på saken. Han tvivlar på läran, på årtal som inte stämmer, på att gud har valt 
organisationen som sitt språkrör, att gud inte visar sig på ett tydligt sätt och så. Själv har hon 
ingen förståelse för hans tvivel. Hon fortsätter att själv gå på mötena. 
 
Några år senare får paret ett andra barn och nu förändras hennes inställning. ”Då hade jag 
börjat mer, på ett annat sätt diskutera med min man. Liksom verkligen nyfiket vad är det du 
inte tror på istället för att bara säga att; du har fel. Så började väl undersöka hans 
frågeställningar lite närmare och det slutade med att jag fick hjälp ifrån församlingen … 
hjälpstudie kallas det för. En duktig syster i församlingen satt med mej en gång i veckan och 
så studerade vi för att bygga upp mej andligen. Fast det hjälpte inte för jag fick inga svar på 
mina frågor.” Sara säger att det egentligen är det inte hennes frågor utan hennes mans, men att 
hon nu fått en egen nyfikenhet. Hon märker även att hon inte får några bra svar och blir 
förvånad över detta. I rörelsens litteratur står saker som inte stämmer överens med historiska 
uppgifter. För Sara känns det märkligt att ha knackat dörr och talat om för människor hur 
saker och ting står till utan att ha kontrollerat det själv. När årtalen inte stämmer fäller det 
uträkningen om att vi lever i ändens tid, vilket är kärnan i tron. 
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Även om Sara nu har egna tvivel så fortsätter hon att gå på mötena. Hon går även i tjänsten, 
men nu bara ett par timmar i månaden, så lite som möjligt utan att bli betraktad som 
overksam. Om man inte går i tjänsten alls kommer någon äldste på besök och undrar hur det 
är. Under ett par år av perifer tillvaro i församlingen ökar Saras nyfikenhet på extern 
information om Jehovas vittnen. Hon börjar läsa på internet och hon läser även Samvetskris, 
en kritisk bok skriven av en före detta medlem som var med i den högsta ledningen, den 
styrande kretsen (Franz, 1983). Sara beskriver det som om en ny värld öppnades för henne. 
Mycket av det hon tidigare anat inte stod rätt till med bekräftades nu. På nätet hittar hon även 
människor att kommunicera med: ”Jag hittade även en svensk hemsida som hade någon slags 
chattforum och började skriva där. Väldigt fientligt till att börja med, för jag kände själv att 
jag var ganska arg på mej själv på nått sätt. För att jag hade de här funderingarna och 
frågeställningarna och tankarna. För de krånglade till så mycket i mitt liv ungefär. Jag ville ju 
egentligen inte ha dom, jag ville ju egentligen bara leva i den där bubblan och tro att det var 
sanningen. För det var så mycket enklare då.” 
 
Det som Sara framför allt känner blir krångligt är den sociala biten. Vad gäller livet och döden 
blir svaret mer komplext, dels är det en befrielse att inte behöva vara rädd för harmageddon, 
att inte duga, men även att synen på livet förändras. Så här berättar hon om harmageddon: ” 
Nej, alltså kommer man på att någonting inte är sant, när man väl inser att det dom tror på inte 
är sant så faller det ju liksom allt det där med harmageddon och så också. Vilket gör att man 
inte är rädd för döden längre på det sättet. Eller att man…ohh, va svårt. (Skratt).” Hon 
beskriver sen hur hela perspektivet på livet plötsligt förändras: ”Från att ha trott att det livet vi 
lever här och nu bara är en förperiod för det eviga livet som, du om du lever så bra som 
möjligt här så kommer du bli godkänd här och så får du leva i evigheten. Vilket gör att du har 
obegränsat med tid och det du lägger din tid på nu innan Harmageddon är inte så viktigt 
egentligen. Vill du lära dej spela cello så kan du göra det i paradiset, vill du bli nått, göra nått 
kan du göra det sen för nu ska vi fokusera på att vara bra vittnen här så att vi kan få med så 
många som möjligt och för att vi ska bli godkända. Så ska du leva livet sen. Och så står man 
där och inser; oj shit, det var inte riktigt så. För att dom har inte rätt och då innebär det att det 
är det här livet vi har. Och det kan jag tänka mej att det är bra mycket hemskare om man inser 
det när man är 50, eller 60 än om man är 25. Men det är ändå omvälvande.” Detta kändes 
hemskt! ”Det är det jag menar med att jag på sett och vis inte ville veta. Var arg för att jag 
hade de här tankarna jag ville egentligen inte veta. För att det hade varit så mycket enklare att 
inte veta.” 
 
Även efter att dessa insikter börjar komma stannar Sara kvar i rörelsen ytterligare ett par år. 
Hon säger att hon gjorde det för att inte tappa det sociala umgänget med vänner och 
släktingar, men det blir svårare och svårare för henne att vara kvar. De uppgifter hon hittar på 
nätet och i avhopparlitteraturen känns mer och mer rimliga medan vittnenas svar känns mer 
och mer absurda. En viktig händelse är att hon upptäcker en vän som också skriver på 
forumet, som också tvivlade. Detta gjorde att hon och hennes man fick några att prata med. 
En annan orsak till att det blir svårt för Sara att vara kvar är att hur församlingen talar om ett 
avsnitt av Uppdrag granskning. I programmet berättar en man om hur han blivit sexuellt 
utnyttjad av en äldre kamrat. I tjugoårsåldern berättar han för församlingen vad som hänt men 
inget görs. Han får rådet att studera mer, att förlåta och gå vidare. I samtalen i Saras 
församling slår man ifrån sig, man menar att han ljuger eller att han hade något emot att ha 
sex. Så här berättar Sara om hur hon kände: ”Det var en sån där väckarklocka. Jag var så arg 
jag var så fruktansvärt arg. Bara över hur otroligt trångsynta vittnena kan vara. Och att de kan 
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gå över lik för att upprätthålla skenet av att: ”vi har inte gjort något fel” och ”vi är en sådan 
fin organisation” och ”vi är såna fina människor” och ”här sker inget hemskt” och så.” 
 
Sara känner även en trötthet över att behöva leva ett dubbelliv, att inte kunna leva det liv hon 
vill och kunna stå för det. Även det sociala livet påverkas. När hon och hennes man blir 
mindre och mindre aktiva dra sig även släkt och vänner undan och slutar umgås med dem, fast 
de inte är uteslutna. När en nära släktings ska gifta sig blir de inte bjudna på bröllop med 
motiveringen att det bara de som lever som vittnen som blir bjudna. Detta tillsammans med 
allt annat blev för mycket, det fanns ingen anledning för Sara och hennes man att stanna kvar 
i församlingen och de begär båda utträde. 
 
Tiden efter att de gått ur blir kämpig. Förutom hennes man och ett annat par har hon inga 
vänner kvar. Hela släkten och alla i församlingen vänder dem ryggen när de går ur. Att som 
vuxen bygga upp ett helt nytt socialt nät är inte lätt. Alla har sina vänner och sina liv och det 
är svårt att få nya vänner. 
 
Nu när det gått några år har det lugnat sig lite, hon har fått en något mindre spänd relation till 
sina föräldrar och hon och hennes man har fått nya vänner. Idag lever hon utan att vara 
engagerad i någon religiös rörelse.  

 
Filip 
 
Filip är idag 45 år, gift och har tre barn. De bor i en förort till en större stad och både han och 
hans fru är idag uteslutna ur Jehovas vittnen. Filip var med i vittnena i 15 år och var under en 
tid äldste i församlingen. 
 
Filip växte upp i en arbetarfamilj med tre syskon och sin ensamstående mamma. Barndomen 
beskriver han i varma ordalag även om det var stökigt och ont om pengar. Mamman hade ett 
visst religiöst intresse och både vittnen och mormoner bjöds in för både pizzabak och 
diskussioner. Även om det fanns ett religiöst intresse i familjen så var det inte tal om att 
konfirmera sig i Svenska kyrkan. Filip berättar: ”Nej, inget sånt. Ingen tradition av normal 
religion. (skratt) … Min bild av religion var väl dom här grupperna som gick runt och sökte 
kontakt. Dom som kom var mormonerna och vittnena… Jag var väl lite sökande som man 
säger… en kamrat var med i Guds barn och han bjöd hem mej … Men jag hade med mej 
böcker av Erich von Däniken som tror att Gud var astronaut och propagerade för det då. Jag 
var inne på den biten. Det gick inte riktigt. Dom skulle frälsa mej… men jag tyckte det var 
flummigt. Det här med att Gud var astronaut det var lite mera (min grej). Vi hade haft besök 
av humanoider för x antal tusen år sedan som lämnade spår efter sig. Det tilltalade mej. 
Religioner var bara enkla människors försök att skapa en bild av den här högteknologiska 
påhälsningen som vi hade en gång i tiden. Så tänkte jag då…” 
 
Efter grundskolan valde Filip att gå social linje på gymnasiet. ”( Jag valde nog social linje) för 
att jag inte hade nån inriktning på livet. Det var en linje som man gick om man hade lite 
halvtaskiga betyg och om man inte visste vad man ville göra med sitt liv”. Tiden beskriver 
han så här: ”Man kunde må jättebra ena dan och jättedåligt andra dan, väldigt turbulent och 
upp-och-ner och sådär. Man sökte och hittade nånting, identitet och så dära. Så religion hade 
nog en viktig plats där.” Efter gymnasiet hade planerna inte klarnat och efter ströjobb och 
olika påhugg bar det iväg på en resa till Spanien varifrån han sedan liftar hem. Väl hemma 
blev det mer ströjobb, bland annat vikarietimmar på ett hem för alkoholister. 
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Så här beskriver Filip tiden efter gymnasiet: 
 
”Var du nöjd med det livet som du levde då (innan du träffade vittnena)? 
 
Nej! Det var jag inte utan det fanns … ett existentiellt tomrum, vad är meningen med allt… 
det var mycket som var bra sådär men samtidigt var det nått grundläggande tomrum och 
missnöje med ytligheten i samhället. Det handlade bara om att jobba liksom, äta, föröka sig 
och sen dö, fanns det inget mer än det? … Jag drömde om musiken, men det fattade jag redan 
då, fast jag var ung och naiv att det inte skulle gå, men om inte det gick så kunde man lika 
gärna jobba för att överleva bara. Jobba så lite som möjligt.” 
 
En världslig karriär sågs som helt ointressant. 
 
”Det passade inte in i den här religiösa grundhållningen som man hade att det måste finnas 
något mer, något gudomligt, nånting stort... man såg människor som var upptagna med det 
(karriären). Dom hade inte tid eller intresse för såna här typer av frågeställningar och det 
skapade ett sorts förakt då för de här människorna.” 
 
En av Filips arbetskamrater på alkoholisthemmet hade själv varit missbrukare, men hade efter 
en frälsningsupplevelse lagt av och detta gjorde stort intryck på Filip. Han börjar läsa Bibeln 
och läser en dag, ensam i sitt hem om Daniel, om hur han ber och får besök om en ängel. 
 
”Wow, tänk om man kunde få en sån här konkret sak, tänkte jag. Så då bad jag, ok nu ska jag 
testa Gud. Nu ber jag till Gud, ok Gud om du verkligen finns, och det tror jag, visa det för mej 
nu som du gjorde för Daniel, visa dej här och nu, sådär uppfodrande.” 
 
Strax efteråt ringer det på dörren och där står två tanter från Jehovas Vittnen. Detta tolkar 
Filip som ett bönesvar vilket leder till att han börjar studera. Filip beskriver den första tiden så 
här: 
 
”Ja det var ju mycket så här aha-upplevelser. Efter ett tag blev det som ett förälskelserus 
nästan… Det var ju så fantastiskt med svaret på alla livets frågor. Så wosh. Det var helt 
otroligt liksom.” 
 
Under den första tiden umgås Filip allt mindre med sina tidigare vänner. Han beskriver sig 
själv som nyfrälst och det blir många hetsiga diskussioner. Dessutom uppmanas man i 
undervisningen att inte ha utomvärldsliga vänner. Engagemanget i rörelsen tar mer och mer 
tid. Tillslut tappar han kontakten med sina gamla vänner och umgås bara med sina nya vänner 
inom vittnena. Efter ett halvår flyttar Filip in till en äldre man som är medlem i församlingen. 
 
Efter ett år kom det en svacka i entusiasmen över den nyfunna tron. 
 
”… jag liksom tröttnade. Jo det var det här med slipsar… det var ju så viktigt det här med hur 
man klär sig. I början var det ingen som sa nånting, man kunde komma hur som helst, väldigt 
fritt och högt i tak, ingen säger nånting, men sen när man kommer in mer och mer då börjar 
kraven växa på en hur man ska vara… jag började anpassa mej snabbare än vad jag liksom 
hade känslomässig täckning för efter ett tag. Då slog jag bakut och gick inte på möten på 14 
dagar kommer jag ihåg.”  Men sedan blir det ändå så att Filip anpassar sig. Han klipper håret 
och byter klädstil. Under denna tid bygger församlingen en ny Rikets sal och Filip var med 
och hjälpte till. ”Det var första gången som jag lärde mej arbeta. Det var inget snabbygge men 
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vi byggde ändå intensivt och jag var där tidigt och jag tog i. Det hade jag ju aldrig gjort förut. 
Och jag kände den här gemenskapen, inte bara på möten utan även se människor i blåställ och 
så. Kafferaster och så där. Det tror jag var en viktig väg in också.” Två år efter den första 
kontakten med vittnena får Filip döpa sig. Han är väldigt aktiv i rörelsen och ganska snart blir 
han pionjär och i den här församlingen innebär det att man går 120 timmar i månaden och 
knackar dörr. Samtidigt arbetar han som städare. ”Man är fullt upptagen, jobba, studera, gå på 
möten, gå i tjänsten. Dagarna är späckade…Jag känner att det är en väldigt bra period i mitt 
liv. Jag mår bra, jag känner en mening i mitt liv. Jag har en identitet, en grupptillhörighet och 
jag har heller inte några sådär direkta tvivel.” 
 
Ett par år efter dopet träffar Filip sin blivande fru. ”Då gör man så att man går i tjänsten. Det 
är ett neutralt sätt att umgås då. Då gör man nått samtidigt som man går och pratar så där. Det 
brukar vara så”. Hon tillhör en annan församling med större behov och Filip ombeds att bli 
aktiv i den församlingen istället vilket han gärna gör. I den nya församlingen finns det inte så 
många pionjärer och kulturen är lite annorlunda. ”Det var ju roligt med nått nytt och så där. 
Det var väl lite att jag hade en negativ syn på (den nya) församlingen som sådan. Man hade ju 
hört att de inte hade nån pionjäranda i församlingen… utan de var lite äldre äldste, lite trötta 
och loja och så där… Dom hade ju samma syn på min gamla församling, att det var en massa 
unga oerfarna hetsporrar där. Det blev väl lite krock sådär va.” Men efter en period tycker 
Filip att det känns bättre, han anpassar sig och lugnar sig lite. Det blir svårt att hålla kontakten 
med vännerna i den gamla församlingen, det finns inte tid så det räcker. På speciella möten 
och fester träffad Filip vänner som var pionjärer. Mötena var viktiga för här fick man känna 
att man tillhörde eliten i rörelsen. Inte bara mötena utan även samtalen på festerna kretsade 
kring hur det var att gå i tjänsten och samtal kring Bibeln. 
 
Även om Filip går mycket och knackar dörr, dröjer det innan han blir biträdande tjänare, lite 
för länge tycker han. Han får kritik för hur han håller tal på samlingar. ”En del är väldigt noga 
med att det ska vara korrekt teokratiskt formulerat och jag försökte väl strunta i det där och 
tala kanske enklare språk och sådär... Teokratiskt betyder Gudsstyrt. Det betyder väl ungefär 
att tala ungefär som litteraturen är skriven. Dom formuleringar och termer som finns inom 
rörelsen. Det var viktigt för många.” Med tiden anpassar han sig i alla fall och får till slut sin 
efterlängtade titel som biträdande tjänare. ”Det kändes som att bli förordnad på ett företag 
va.” Sen är Filip en aktiv medlem under flera år och så här sammanfattar han tiden: ”Ja i 
början var man ju väldigt nöjd med det. Sen började man ju snegla på den här äldste 
positionen.(skratt) Alltså det var ju väldigt bra år. När jag var inne i det här. Det gick i 
perioder det här hur jag trivdes med mitt liv och med min fru och med församlingen och med 
alltihopa, med gud, alltihopa. Vissa perioder var det ju jobbigt allting tyckte jag.” En 
anledning till att det känns tungt var att det inte längre kändes så positivt att gå och knacka 
dörr. Efter sex, sju år som pionjär, slutar han med att knacka dörr på heltid och det blir ett lyft 
för honom. Detta ledde till att han blev förordnad till äldste. ”Dom här äldre bröderna gillade 
väl det också att jag blev mer som en av dom då va. Inte den här hysteriska tjänsten, som gav 
dom dåligt samvete.” 
 
I början känns det spännande och viktigt att vara äldste, han får mer ansvar, får vara med och 
fatta beslut och får reda på saker innan de andra medlemmarna. Men efter något år börjar 
tvivlen ta fart på allvar, de har nog funnits lite av den varan hela tiden men nu går de inte att 
bortse ifrån. Det börjar med att en vän inom vittnena som har läst på universitetet börjar 
ifrågasätta vittnenas Bibeltolkning vad gäller rättfärdighet. Som äldste och vän känner Filip 
ansvar att tala honom till rätta men han har svårt att inte själv attraheras av den Lutherska 
tanken att rättfärdigheten kommer genom tro och inte genom arbete. Han tar upp frågan med 
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de andra äldstebröderna men de uppmanar Filip att hålla sina funderingar för sig själv. För att 
få svar inleder de även en brevväxling med en kretstillsyningsman som de har förtroende för, 
men den rinner ut i sanden. De svar Filip får av de andra äldstebröderna är han heller inte nöjd 
med, de känns enkla och platta, grundade på lösryckta Bibelord utan sammanhang. 
 
Under denna tid träffar Filip även på andra människor, på jobbet och när han knackar dörr 
som har en annan tro på gud. Han träffar bland annat en före detta drogmissbrukare som blivit 
frälst som berättar om hur han ropat och skrikit till Gud en hel natt ute i ett industriområde. 
Det är så långt från vittnenas sätt att be man kan komma, där är allt väldigt lugnt och städat.  
En annan viktig händelse är att hans fru väntar deras första barn och då aktualiseras 
blodfrågan. En läkare frågar om det är så att de blivande föräldrarna verkligen står fast vid att 
låta sitt barn förblöda om det skulle uppstå en situation där det fanns risk för detta. De svarar 
att de är beredda att göra detta, men samtidigt väcker det mycket känslor. ”Det här berörde 
mej mycket att jag skulle se på när mitt barn ska förblöda för en princips skull… Om blodet 
representerar livet hur kan en symbol vara viktigare än livet själv? Det är ungefär som en 
vigselring ska vara viktigare än själva äktenskapet. Och det där fick mej att tänka till, det kan 
inte vara rätt helt enkelt… det blev kejsarsnitt så det blev akut så det kunde ha gått illa och jag 
kommer ihåg ångesten jag hade där. Nu gick det ju bra och då glömmer man ju den känslan.” 
 
Detta är en omvälvande tid för Filip. Han märker även att de övriga 
församlingsmedlemmarnas attityd mot honom och hans tvivlande vän börjar förändras till det 
negativa och han avsäger sig även sin äldstetitel. Trots att han har mycket att förlora, sin 
position, sina vänner och kanske sin familj kan han inte backa. ”Men det kändes ju som en 
ärlighetsgrej det där.” Äldstebröderna ber honom att inte prata med andra om sina funderingar 
och han går med på detta. Lite senare får han i uppgift att introducera en person på jobbet och 
det visar sig att han är ett ungt, nitiskt vittne som har fått kämpa hårt för sin tro gentemot sina 
föräldrar. Filip uppfattar honom som en stabil person och det dröjer inte länge förrän Filips 
funderingar kommer upp. ”(Jag tog upp) det här med att fira födelsedagar. Det var också en 
sån här lära, som jag tyckte att jag kunde prata med honom om. Det var ju inte lika allvarligt 
som rättfärdigheten genom tron så där. Då sa jag, du menar alltså, du som kör för fort, du som 
kanske till och med tillfredställer dej själv, det ska man ju inte göra eller hur sa jag, en ung 
kille var det. Ja det händer, det händer sa han. Men det är ok, men att fira sin älskade sons 
födelsedag, då menar du att då ska man dö för evigt då? Ja sa han. Men hjälp tänkte jag då, då 
la jag ner diskussionen bara. Sen pratade vi inte mer då... (Det framstod) som oerhört ja, 
sekteristiskt, eller vad ska man kalla det för, hårt. Det var ju inte kärleksfullt, det var ju bara 
konstigt så där då. Men en konsekvens av läran blir ju så då… Sen pratade jag inte mer med 
honom för att jag märkte att det blev en lite obehaglig stämning… Men då blir jag kallad till 
ett möte efter några dagar. Då har han ringt upp och rapporterat ordagrant vad jag har sagt till 
en av äldstebröderna. Och det blir ju droppen (för dem) för jag hade ju sagt att jag inte skulle 
prata med andra om det här… Ja det var så det började och då blev det det första 
kommittéförhöret.” 
 
Först nu inser Filip att det är allvar och att han kan bli utesluten, nått som han absolut inte vill 
bli. Mötet sker i biblioteket i Riketssalen, de sitter vid ett stort ovalt bord, han på den ena 
sidan och fem, sex äldstebröder på den andra. De utgör den dömande kommittén som skall 
avgöra om Filip kan vara kvar som vittne eller om han ska uteslutas. De ber honom redogöra 
för samtalet med den unga killen på jobbet. De koncentrerar sig på att han har brutit avtalet att 
inte prata med någon om sina tvivel och tankar. Det här med rättfärdiggörelse genom tro vill 
de inte prata om och även Filip undviker ämnet. Efter mötet visar det sig att äldstebröderna 
inte kan bestämma sig för vad de ska göra. Detta leder till att det blir ytterliggare ett möte, 
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men denna gång är även en broder från högre ort med. Det hela liknar ett förhör och nu står 
Filips tvivel i fokus. De vill veta hur Filip ställer sig till olika frågor, hur han ser på 1914 och 
blodet och sånt. ”Andra gången var jag lite mer varm i kläderna. Jag kommer ihåg att jag hade 
läst mycket i Bibeln, jag citerade och jag märkte att dom var lite imponerade av 
Bibelkunskapen. Jag hade läst väldigt mycket då. Jag kommer ihåg skriftställen och hade svar 
på tal och så där.” Samtidigt ville han inte bli utesluten. ”…utan att liksom ljuga så gjorde jag 
allt för att det inte skulle låta så stötande. Så jag mörkade mitt tvivel.” Även denna gång blir 
det svårt för bröderna att fatta ett beslut och det blir ett ytterligare möte. 
 
Filip berättar så här om det tredje mötet. ”… då var jag väldigt rak, då fick det bära eller 
brista... Jag kände mej liksom överlägsen dom i fråga om bibelkunskap, ifråga om ärlighet, 
jag kände att jag var ärligare än dom här. För dom hade bara sin makt, dom läste ju knappt 
Bibeln många av de här. Dom hade sina ställen som de hade kört i alla år på slentrian… Och 
då blev jag riktigt i gasen i fråga om Bibeltexter och grejer. Och då tappar man den här 
försiktigheten också. Då blottar man sej ju… Och så blev det ju uteslutning då... Jag kommer 
ihåg … känslan när jag sprang hem. Det var ju som om nån hade ryckt undan mattan...när 
dom hade sagt att jag skulle bli utesluten, men det var en känsla av befrielse också. Det var 
den här dubbla känslan. Som fritt fall ut i det okända. Det var skräckblandad, men samtidigt 
var det, oj vad spännande, vad händer nu liksom. Så det var en skön känsla.” 
 
Filip har inte återvänt till Jehovas vittnen och lever idag utan att vara engagerad i någon 
religiös rörelse, även om han har en tro. 
 
Två vägar in i rörelsen 
 
De intervjuade har haft två olika vägar in i Jehovas vittnen, de har valt att gå med som vuxen 
eller så har de växt upp i rörelsen. Här följer först en genomgång av hur de två gruppernas väg 
in i Jehovas Vittnen ser ut, sedan diskussion om likheter och olikheter. 

Att föddas in Jehovas Vittnen 
 
När man har föräldrar som tillhör en religiös rörelse får man religionen på köpet. Upplevelsen 
av detta har en näst intill maximal spridning hos de jag intervjuade, från himmel till helvete. 
Den av de intervjuade som upplevt uppväxten värst hade även föräldrar som fysiskt 
misshandlade honom. Han säger så här: ”Det är en fruktansvärd uppväxt rent ut sagt. Man 
behöver inte ha misshandlande föräldrar, att bara växa upp som ett Jehovas vittne är 
fruktansvärt. Det är för jävligt rent ut sagt.” En annan, med en helt annan upplevelse berättar 
så här. ”Det var en naturlig del av livet för mej. Det var inget konstigt alls då och så här 
efteråt så tyckte jag att jag hade en bra barndom egentligen. Trygg och hade ett stort socialt 
nätverk, umgicks med mycket människor. Det fanns många som intresserade sig för en som 
barn.” De andra tre ligger mellan dessa ytterligheter. Här anas en tendens att de som beskriver 
sina föräldrar som mer förstående och något mer flexibla till vittnenas regler har en mer 
positiv bild än de vars föräldrar höll väldigt hårt på trons föreskrifter. Dessutom hade de två 
som hade mest negativ syn på uppväxten föräldrar som fysiskt misshandlade dem. 
 
Flera berättar om hur mötena upplevs som tråkiga. Som barn får man sitta med på det vanliga 
mötet och det finns inga barnanpassade verksamheter. Barnen har även på sig kläder som 
liknar de vuxnas, pojkarna med kavaj och flickorna med klänning eller kjol. Att som barn 
följa med och knacka dörr var inte heller kul. För en var det värsta som kunde hända att en 
klasskompis öppnade dörren. Gemensamt för alla intervjuade är att de inte ifrågasätter 
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föräldrarnas tro när de är barn. Även om saker är tråkiga är det inte något som ifrågasätts. De 
flesta berättar om en auktoritär uppfostran, saker diskuteras inte utan det är snarare order som 
utdelas. På en fråga om det gick att diskutera om man skulle följa reglerna som barn eller inte 
svarar en person så här: ”Nej absolut inte. Det var helt förbjudet att ens tänka tanken. Så här 
är de bara: man är vittne och så lever man så här. Gör du inte det, då är du på djävulens sida. 
Det är dom här sidorna det finns, Guds och Djävulens sida och väljer du inte det här, så är du 
på Djävulen sida. Det är ingenting man kan diskutera och tycka liksom: det här har jag 
funderat på. Det var inte alls aktuellt. Det kunde gälla från småsaker till kolla på nått tv-
program eller köpa en kjol som var för kort eller… det gick in i minsta detalj i livet. Det var 
ingenting vi pratade om, inte alls.” 
 
Flera beskriver känslor av utanförskap i relation till andra. De får bland annat inte vara med 
när klassen har aktiviteter som har anknytning till de klassiska religiösa högtiderna. En person 
säger så här som ändå tyckte att utanförskapet var hanterbart säger så här: ”Det var ju ett visst 
utanförskap, i vissa lägen var det ju det. Men jag upplevde att det berodde mycket på hur 
läraren hanterade situationen. Om läraren hade svårt för vittnena då lös det igenom. Då kunde 
man gärna hamna i kläm på olika sätt. Man blev utpekad. Men var det en lärare som var 
väldigt fördomsfritt och öppet då kunde dom se till att det blev, att det fanns en acceptans för 
det att plantera den bland de andra barnen. Jag tyckte nog att det gick bra. Det är klart att det 
gick ju mycket lättare att ha en kompis som också var ett vittne. Vi hade varandra.” Vissa 
beskriver på detta sätt att kompisar i skolan är ett stöd för att tackla utanförskapet. Men att ha 
en representant från rörelsen i sin närhet ställer även krav och kan vara en fara när det blir 
svårt att hålla sig till vittnenas regler. En berättar så här: ”När jag var mindre var det ett vittne 
till i min klass så då var vi i alla fall två stycken, vilket för det mesta var positivt men det 
kunde också vara jobbigt … Jag kommer ihåg en gång när jag hade sagt fan och en gång när 
jag hade skjutit luftgevär på fria aktiviteter. Då berättade hon det. Hennes pappa var äldste 
och dom har ju lite mer att säga till om. Då ringde han på kvällen till mina föräldrar.” 
 
Det som beskrivs som positivt är det stora sociala umgänget samt att man hade svar på vissa 
av livets svåra frågor. En säger så här: ”När man är typ åtta är det mycket frågor om döden 
och så. Såna frågor slapp man ju för det fanns ju färdiga svar på sånt. Alla jobbiga 
frågeställningar av existentiell art fanns det ju redan svar på. Just då när man var liten var det 
skönt.” Även om det fanns negativa aspekter av att vara med i Jehovas vittnen som barn, 
fanns det alltså även positiva aspekter, gemenskapen och svaren på de existentiella frågorna. 
Redan i denna ålder kan man alltså se religionens funktion som förmedlare av mening i den 
bemärkelse Wikström argumenterar för (Wikström, 1990). 
 
När berättelsen kommer in på de tidiga tonåren blir det mer problematiskt för de flesta. Från 
rörelsens håll ställs nu högre krav på dem att de ska ägna tid åt aktiviteterna, att studera, gå på 
möten och knacka dörr. Även skolarbetet tar mer tid när de kommer upp till högstadiet och en 
person berättar om svårigheten att få tid till både läxor och möten: ”Ibland om man ville vara 
hemma från nått möte för att man hade extremt mycket läxor så kunde mamma säga t ex: ” 
men tänk om harmageddon kommer och vi andra är på möte, tänk om Jehova kommer att 
skona bara dom som är församlade i hans hus och så sitter du hemma med dina läxor”. Så 
antingen satt man ju hemma och var skitskraj tills dom kom hem och harmageddon hade ju 
inte kommit då. Eller så strunta man i läxorna och gick på möte.” Världen utanför blir även 
farligare för dem, med lockelser som föräldrarna försöker skydda dem ifrån. Om de förut i 
viss utsträckning har tillåtits umgås med barn som inte varit vittnen blir det nu mindre av den 
varan. Inom vittnena är det heller inte tillåtet att ha ett kärleksförhållande till någon innan man 
är giftasvuxen, vilket i rörelsens ögon infaller runt tjugo år. 
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Alla de intervjuade berättar vidare om en mer hängiven period i slutet av tonåren. De tar nu 
ställning för rörelsen och väljer att ägna mycket tid åt dess aktiviteter. Skälet till detta är olika, 
en ser sin framtid inom rörelsen och vill bli missionär, en annan blir ihop med ett aktivt vittne 
och vill vara henne värdig, en tredje går igenom en kris och tolkar sin förbättrade mentala 
hälsa som en gåva från Gud och känner sig skyldig att ge tillbaka. Under denna tid, i 
gränslandet mellan barn och vuxen prövar de på tron och hänger sig åt rörelsen. De upplever 
till en början att de gör de rätta och de får mycket positiv uppmärksamhet för det de gör. Detta 
kan man se som en naturlig del av ett vuxenblivande, tonåringens tendens till att veta allt samt 
till ett svart-vitt, dikotomt tänkande. Det motsvarar det som Erikson beskriver om tonårstiden 
och vuxenblivandet (Erikson, 1982). Det utgör även det val som Antonovsky benämner som 
de färdiga svarens alternativ (Antonovsky, 1987). Samtidigt är detta liv det som under hela 
deras uppväxt har framhållits som idealet, de får förverkliga det som deras föräldrar utmålat 
som det högsta målet i livet, att tjäna rörelsen. De som vuxit upp i rörelsen behöver 
nödvändigtvis inte heller uppleva det utanförskap som deprivationsteorin talar om, men de har 
alla uppfostrats till utanförskap. Deras föräldrar har gjort sitt yttersta för att barnen ska känna 
sig och bete sig som vittnen, och detta innebär ett automatiskt utanförskap. Det är dock inte 
säkert att detta utanförskap upplevs på djupet. Det är religionen i sig som skapar det, inte tvärt 
om, att människor drivs till religionen på grund av utanförskapet. Jag återkommer till denna 
diskussion efter att vi gått igenom hur vägen in i Jehovas vittnen sett ut för de som inte växt 
upp i rörelsen. Innan vi kommer dit några korta ord om hur det går för de intervjuade som 
vuxit upp i rörelsen. 
 
Efter något år eller så falnar entusiasmen, de upptäcker av olika anledningar att detta liv i 
aktiv tjänst för rörelsen inte passar dem. De får mer kunskap om läran, kunskap som inte 
stärker deras tro utan snarare underminerar den. Flera berättar om att de tidigare haft dåligt 
samvete för att de inte gjort tillräckligt. Denna skuld blir dock inte mindre för att de gör mer, 
något som upplevs som en besvikelse. Den person som ville bli missionär och därför först 
måste bli pionjär får inte bli detta för att han kommer från en familj som inte fungerar. Den 
sociala förstärkningen av beteendet räcker inte för de flesta för att uppväga de försakanden ett 
så starkt engagemang innebär för de intervjuade. Tiden efter att det starka engagemanget 
klingat av karaktäriseras av tvivel och en rörelse bort från vittnena. Innan de fyllt 30 har de 
alla i princip lämnat rörelsen. 

Att ansluta sig som vuxen 
 
De finns både likheter och skillnader mellan de tre som anslutit sig som vuxna. Förutom Filip 
har en till ett tydligt intresse för religion och även han intresserar sig för von Däniken. Den 
tredje har ett visst intresse för zenbuddism men karaktäriserar sig som ateist. Detta kan ses 
mot bakgrund av Holdens beskrivning av Jehovas vittnen som en religion präglat av 
rationalitet (Holden, 2002a). Speciellt von Däniken resonerar rationellt, men en gud som 
andeväsen saknas både hos honom och i zenbuddismen. Hos en person finns en tydlig 
besvikelse på traditionell kristendom, där han upplevde att det inte fanns några svar att hämta. 
Filip och ytterligare en intervjuperson har tidigare positiva möten med Jehovas vittnen och 
även om de ser dem som udda så är de inte helt negativt inställda till rörelsen. 
 
Hos samtliga finns ett tydligt utanförskap och alla söker på ett eller annat sätt att minska detta 
innan de får kontakt med Jehovas vittnen. Filip som beskrivs i sammanfattningen har ett 
tydligt utanförskap gentemot samhället i stort. Han förkastar en vanlig karriär och föraktar 
Svenssonlivet. En person har en förälder med icke-europeiskt ursprung och söker rötter och 
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identitet, bland annat i reggaen. Den tredje kommer som invandrare till Sverige och har ett 
mycket litet socialt nätverk. På detta sätt kan man se deras medlemskap som en 
kompensation, i enlighet med deprivationsteorin (Gustafsson, 1997). 
 
Alla tre är relativt unga, mellan 17 och 22, när de börjar studera med vittnena. Här anas en 
parallell till de som växt upp i rörelsen som just i denna ålder har sin mest aktiva period som 
vittnen. Detta kan förstås utifrån Eriksons (Erikson, 1982) och Antonovskys (Antonowsky, 
1987) teorier om ungdomars dragning till totalitära respektive fundamentalistiska rörelser. 
Mer om detta senare när de båda vägarna in jämförs och diskuteras. 
 
Filip är den enda som kommer i kontakt med vittnen genom dörrknackning. De andra två får 
kontakt med dem genom en kamrat samt genom fruns arbetskamrat. Att som Hassan mena att 
de väljs ut av rörelsen känns inte relevant i Jehovas vittnens fall (Hassan, 1990). Det är mer 
som om Jehovas vittnen går på kvantitet och försöker komma i kontakt med så många som 
möjligt. Även om de tre intervjuade inte söker upp Jehovas vittnen så kan man snarare se det 
som att rörelsen passar dem och deras behov just då. 
 
Alla tre utsätts för en intensiv socialiseringsprocess i början. En person berättar om hur ett par 
umgås intensivt med honom och hans fru. ”Dom bjöd in oss hela tiden, vi lagade mat och 
gjorde utflykter tillsammans. Jag tränade lite tyngdlyft och den här killen började också träna 
lite granna med mej…” Liksom Filip flyttade den andre personen in hos ett vittne och bodde 
där en period. 
 
Alla tre berättar om hur de snart kommer att umgås enbart med andra vittnen. Detta gick 
successivt men ändå ganska snabbt. De beskriver det som en naturlig process, det blir svårt att 
umgås eftersom man inte delar verklighetsuppfattning. Dessutom finns det inte mycket tid 
över, då studier, möten och att gå och knacka dörr tar så mycket tid. När de har tid att träffa 
några blir det andra vittnen. 
 
De beskriver den första tiden som härlig, likt Filip som en förälskelseperiod. Så här svarar en 
person på frågan vad det var som var det bästa med att vara ett vittne: ”Den första tiden, när 
jag ser tillbaka på det. Det är väldigt häftigt alltså. Att bli så uppslukad av någonting och att 
gå in i det så och att mötas av leenden och ryggklappningar. Den här känslan av att Gud ser 
mej och att det är på riktigt. Va spännande!… Och den här gemenskapen, utvaldheten. Svaren 
på de stora frågorna… Det räcker att bläddra i en bok för att få dem. Vad är meningen med 
livet?… Vad är det att tjäna Gud?… Vad kommer att hända i framtiden?… Vi vet att på 
världscenen ser det ut så här och så här, vi vet att profetiorna är uppfyllda och nu väntar vi på 
det där… Varför blev det så här- jo det började med Adams synd liksom, stridsfrågan väcktes, 
det ledde fram till det här... Svaren finns där. Tryggt, skönt. Och den här gemenskapen… både 
i stort, alltså på församlingsnivå och i relation till många människor på sammankomster, men 
också privat liksom. Att du och jag liksom vi är vittnen. Vi har någonting ihop, vi har nått 
gemensamt. Vi har bröder och systrar i hela världen och vart vi än reser, vart jag än åker så 
mottas jag. Vi förstår varandra, vi tror likadant. Fantastiskt.” Från att ha levt i en värld de haft 
svårt att förstå och ett samhälle de inte känt sig som en del av, kan de nu se världen i ett nytt 
ljus, full av mening och gemenskap. Detta leder till oerhört starka känslor, en slags eufori, 
vilket bekräftar Frankls påstående om kraften i att se en mening med tillvaron (Frankl, 1946). 
 
Efter cirka två år tar de beslutet att låta döpa sig. De lever och uppfattar sig då som Jehovas 
vittnen fullt ut. De beskriver det som ett naturligt steg, inte något som pressats fram utan 
något som de själva vill och väljer. Samtidigt var det något som förväntades av dem. Att vara 
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med i rörelsen utan att vara döpt ses som konstigt. Som odöpt räknas man inte fullt ut 
eftersom man inte tagit ställning. Nu, som döpta är de Jehovas vittnen helt och hållet. Hassan 
menar att medlemskapet i kulter inte går att spåra i predisponerande faktorer och att det 
dessutom går fort från det att kulten för första gången får kontakt till dess de betraktas som 
medlemmar (Hassan, 1990). Holden menar istället att det i fallet med Jehovas vittnen är de 
predisponerande faktorerna som har det största förklaringsvärdet vad gäller skälen till vad 
som gör att människor ansluter sig. Han menar dessutom att det för det första inte sker ett 
kraftigt brott i tanke och beteende när de ansluter sig utan snarare är en fortsättning på den 
väg som redan innan kan skönjas i den nye medlemmens liv (Holden, 2002a). För det andra 
menar han att det inte går snabbt utan att den socialiseringsprocess som medlemskapet 
innebär tar lång tid. Flera berättar om att de relativt snart efter det att de intresserade sig för 
rörelsen radikalt byter klädstil, något som Filip inte var helt bekväm med när det krävdes av 
honom att han skulle bära slips.  Att det i snitt tar upp till två år10 för de intervjuade innan de 
döper sig tyder dock på att medlemskapet tar något längre tid än Hassan vill göra gällande. 
 
Alla tre frågar sig så här efteråt hur de kunde gå med i rörelsen, hur de kunde vara så 
godtrogna. Två skäms en aning för att de varit med och en av dem berättar i princip aldrig det 
för nya vänner och bekanta. Hur ska man då se på detta att de går med, är de manipulerade 
och lurade in i rörelsen, eller väljer de att gå med? Här skulle jag vilja säga att frågan är fel 
ställd från början! Det är inte ett antingen eller, utan snarare ett både och. Många av de 
predisponerande faktorer som togs upp i teoridelen finns representerade hos dessa tre 
personer. De känner ett utanförskap, flera har ett visst religiöst tänkande, flera är inte nöjda 
med det samhälle de lever i, de känner sig vilsna i det moderna men föredrar ett rationellt 
resonemang snarare än ett magiskt samt att de går med när de är unga. Alla dessa saker 
påverkar att de känner sig lockade av det Jehovas vittnen erbjuder. Den teknik som Hassan 
pratar om för att få människor att ansluta sig dominerar inte alls deras berättelser, men det 
finns klara inslag av vissa aspekter (Hassan, 1990). Som sagts tidigare saknar Jehovas vittnen 
det hypnotiska helt. Det som beskrivs som unfreezing, att personens världsbild sätts i 
gungning, är inte heller något som framträder klart. Det behövs inte eftersom de redan har så 
mycket av predisponerande faktorer. Man kan ana vissa inslag av nästa steg, changing. Två 
berättar om hur de antar samma propra fasad som övriga vittnen har. Värderingarna känns till 
en början inte helt grundade i personerna heller. En berättar om att han helst inte vill möta 
före detta vänner på stan och berätta om sitt nya medlemskap. En annan säger att fram till 
dopet fanns det en klar skepsis mot det utopiska tankarna om framtiden. Detta kan till viss del 
ses som Hassan beskrivning av dubbla identiteter, men inte alls i den utsträckning han 
argumentera för. De tydligaste likheterna finns i det steg som Hassan menar är till för att 
permanenta medlemskapet (Hassan, 1990). De nya rekryterna isoleras från tidigare vänner 
och socialiseras in i gruppen genom intensivt umgänge med andra. De får ganska snart själva 
börja värva nya medlemmar. Engagemanget i den nya rörelsen gör det svårt att upprätthålla 
tidigare intressen. Allt detta talar Hassan om och visst har detta ett visst förklaringsvärde, men 
att det som helhet skulle vara den starkaste förklaringen till varför dessa tre ansluter känns 
inte rimligt (Ibid.). Dessa tre personers predisponerande faktorer ger en betydligt större 
förståelse av varför just de gick med i Jehovas vittnen. 

Likheter och skillnader 
 
Skillnaderna mellan dessa grupper är uppenbara, de första har växt upp i rörelsen, medan de 
andra har valt ett medlemskap. Samtidigt finns det en likhet i deras inställning till Jehovas 

                                                 
10 Detta är enligt de intervjuade den normala tiden det tar från första kontakt till dopet.  



070531  43 
 

vittnen när de är tonåringar till lite över tjugo. Under denna tid finns det entusiasm även hos 
de som växt upp i rörelsen. Istället för att göra uppror mot sina föräldrars tro, väljer de att 
försöka leva ett liv som Jehovas vittnen fullt ut. På detta sätt går det att betrakta det som att 
även denna grupp gjort ett eget val, även om premisserna för detta val har sett radikalt 
annorlunda ut. De hade varit tvungna att välja bort, medan den andra gruppen endast har valt 
till. Jag menar ändå att Jehovas vittnen har en speciell dragningskraft på yngre människor, då 
deras tro, tänkande och deras sätt att leva har likheter med det som karaktäriserar denna ålder 
som Erikson beskriver det (Erikson, 1982). Detta gäller alltså både de som växt upp i rörelsen 
och de som kommer utifrån. 
 
Även om alla i de båda grupperna är väldigt engagerade någon period i denna ålder så saknas 
den totala entusiasm som de som inte vuxit upp i rörelsen beskriver. Hos de som vuxit upp i 
rörelsen grundar sig skälen till engagemanget mer på plikt och grupptryck än entusiasm och 
glädje. Den period som de andra liknar vid förälskelse, saknas hos dem. Betydelsen av detta 
kommer jag tillbaka till efter att jag beskrivit hur de intervjuade berättar om tiden efter att det 
att de gått med och hur de lämnar Jehovas vittnen. 
 
Livet som ett Jehovas vittne 
 
Efter den intensiva period som alla de intervjuade berättar om tar utvecklingen två distinkt 
olika vägar för de två grupperna. Medan de som är uppvuxna i Jehovas vittnen mer eller 
mindre med en gång börjar vägen ut ur rörelsen har de som gått med som vuxna en period 
som de beskriver som en bra tid. För en av de intervjuade varade denna tid endast ett par år, 
medan det för de andra två handlar om betydligt längre tid. Filip kände sig som en stabil 
medlem i drygt tio år medan den tredje intervjuade hade minst 15 stabila år. En person 
uttrycker det så här: ”Jag känner att det är en väldigt bra period i mitt liv. Jag mår bra, jag 
känner en mening i mitt liv. Jag har en identitet, en grupptillhörighet och jag har heller inte 
några sådär direkta tvivel… Alltså det var ju väldigt bra år. När jag var inne i det här. Det gick 
i perioder det här hur jag trivdes med mitt liv … med församlingen… med Gud, alltihopa.” 
Samtidigt berättar de att livet som ett Jehovas vittne inte alltid är så bra. Samme person som 
ovan fortsätter så här: ”Vissa perioder var det ju jobbigt allting tyckte jag.” På frågan vad det 
var som var jobbigt svarade han: ”Det kan ju ha att göra med att man hade tvivel och 
frågeställningar. För det vet jag att min fru har sagt att du har ju alltid haft frågor som du har 
stött och blött och tjatat om… då har jag inte tänkt så mycket på det förrän det ledde till min 
uteslutning. Men även tidigt hade jag ju det. Nån sorts dissonans som gnagde där.” Även hos 
de intervjuade som lever som stabila vittnen anas alltså en förmåga till kritiskt tänkande, 
något som Hassan menar är svårt, på gränsen till omöjligt, för medlemmar i det han kallar 
kulter (Hassan, 1990). Denna förmåga kommer senare att bli avgörande för dem för att lämna 
rörelsen. 

Jehovas vittnen som en fristad 
 
Innan jag går vidare med att, mer i detalj studera vad som gör att de intervjuade lämnar 
Jehovas vittnen, ställer jag här frågan om det är det rimligt att likt Holden (Holden, 2002a) 
förstå en aspekt av Jehovas vittnen som en flykt, en flykt från det moderna, från valfriheten 
och från meningens diversitet i det moderna samhället? Jag tar här hjälp av Fromms analys av 
nazismen (Fromm, 1943) och utgår från rörelsens hierarkiska uppbyggnad, hur de intervjuade 
berättar om det hierarkiska och vad detta ger för konsekvenser. 
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  Om att vara överordnad 
 
Även om organisationen själv stoltserar med att inte vara hierarkisk så är den de facto det, där 
de med högre status åtnjuter allahanda fördelar, både uttalade och outtalade. De uttalade 
fördelarna ligger bland annat i att få tala inför och leda gruppen, att få tillgång till information 
och även för äldste, en slags ledare i församlingen, att bedöma om en person ska uteslutas 
eller ej. Flera intervjuade berättar om detta. En intervjuad, som var äldste, berättar så här: 
”Och tänk sedan när du är äldste och kan hålla föredrag för församlingarna, det kan vara 200, 
300. Sen har vi en sammankomst och det kanske sitter 2000 och lyssnar på dej när du håller 
föredrag. Vilken känsla du har alltså!” Vidare om synen på att vara överordnad omvärlden: 
”det är en bra känsla man har när man är vittne och är stark i tron. Man tror nästa att man är 
oövervinnlig på nått sätt. Det spelar ingen roll vad som händer i världen eller vad vetenskapen 
gör. Vi har vår tro, paradiset kommer och Gud ingriper snart. Det spelar ingen roll vad folk 
gör utanför rörelsen. Det är en väldigt omnipotent känsla på något sätt. Och den här känslan 
skapas successivt hos dej när du går med i rörelsen och om du är aktiv, går på mötena och 
läser litteraturen så kommer den här känslan… Man har en känsla av att man är helt 
överlägsen.” 
 
Att klättra i hierarkin ger en känsla av inflytande och makt, det får personen att känna sig 
värdefull. Detta har klara paralleller med det Fromm beskriver om fördelarna med att vara 
överordnad (Fromm, 1943). 
 
Samma intervjuade berättar vidare om känslan av att vara äldste, om hur församlingens 
medlemmar kommer och ber om råd. I början beskriver han detta som en härlig känsla, men 
successivt blir det svårt att leva upp till rollen. Han berättar så här om synen på de äldste: ”vi 
har äldste i församlingen och jag ska alltid vända mej till dem. Dom löser våra problem… 
dom kan i princip allt. Vi behöver inte anlita världsliga psykologer eller beteendevetare.” 
Positionen i hierarkin ger för denne man alltså fördelar, i det att han får beundran och känner 
sig värdefull, men det ger även problem i det att han känner sig otillräcklig. Han fortsätter: 
”När jag själv var äldste så hade jag inte den här kompetensen som behövdes. Och kanske var 
de det som gjorde att jag började tvivla sen till slut. Jag hade att göra med väldigt 
komplicerade saker, det handlade om alkoholmissbruk, det fanns vänner som bråkade med 
varandra, konflikter… påstådda sexuella trakasserier inom en familj och allt möjligt. Alltså så 
oerhört komplicerade fall som man skulle jobba med och det kändes så att jag inte hade den 
kompetensen som behövdes.” Han vänder sig i sin tur uppåt i hierarkin och läser litteraturen 
för att få råd, men hittar inte det han hoppas. Han tycker att råden går ut på att skydda 
organisationen och att personen ska följa reglerna. Denna attityd tyckte han sig även se hos 
den högre ledningen i Sverige. Som äldste fick han ofta kritik för att han och de andra 
äldstebröderna inte ansträngde sig tillräckligt för att värva nya medlemmar, men de 
kritiserades aldrig för att de inte tog hand om de trasiga människor som fanns i församlingen. 
Detta visar även på de krav som följer på att vara överordnad. Om stödet uppifrån sviker, blir 
positionen ohållbar. 
 
  Om att underordna sig 
 
Flera beskriver även känslan av trygghet av att underordna sig, att andra vet och har kontroll. 
En person berättar så här om när denna känsla började infinna sig: ”Jag trodde att de (Jehovas 
vittnen) studerade Bibeln i nån källare med Kånken, fjällrävenryggsäckar och fotriktiga skor, 
men det här var inte det. Folk gick omkring i kostymer och slipsar och portföljer med 
litteratur och alla slog i sina Biblar. Det var väldigt organiserat och det gjorde nog ett starkt 
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intryck på mej. Jag förstod att, ok men det här, det finns en hel del, både tänkande och 
organisation, struktur, arbete nedlagt bakom det här… Och jag fick en känsla av att vittnena 
har undersökt det här ganska nogsamt, de har verkligen tittat på de här sakerna och jag förstod 
att de hade producerat en väldig mängd litteratur. Jag blev imponerad…”. När de senare 
funderar eller tvivlar, vänder de sig till de äldste i församlingen för att få råd, precis som, den 
ovan citerade, före detta äldste berättade. För flera av de intervjuade innebar svaren de fick en 
besvikelse, som i Filips fall. En berättar om hur han hittade ett stycke i Gamla testamentet om 
en slav som blir misshandlad, utan att Gud fördömer detta. Eftersom han själv blev slagen 
som barn får han en otroligt stark drivkraft att ta reda på hur han ska förhålla sig till detta 
bibelställe. En Gud som tillåter misshandel kan han inte tro på. Han letar först själv i 
organisationens litteratur utan att finna på svar. Då går han vidare: ” Sen gick jag till en av de 
högsta ledarna och sa att jag behöver ha ett svar på den här frågan. ”Jaja det ska jag ordna”, sa 
han. Han hade väl lika stor tillförlit som jag att Jehovas vittnen har svar på allt… Jag trodde 
att han skulle hitta ett svar och blev lugn. Jag var väl lika övertygad som vilket vittne som 
helst att det fanns svar på allting. Det här är ju sanningen och den är fullständigt solid. Det 
finns inga hål, inte ens repor. Han kom tillbaka veckan efter och sa att jag hade rätt.” Efter 
ytterliggare frågor förlorar han förtroendet för att organisationen kan ge svar på hans fråga. 
För honom blev detta en avgörande händelse på vägen ut ur Jehovas vittnen. 
 
Även i den underordnades perspektiv blir parallellerna med Fromms beskrivning tydlig 
(Fromm, 1943). Att bli omhändertagen, att känna förtroende och att underordna sig den 
absolut sanna läran. Precis som i exemplet med den överordnade, får även den underordnade 
problem när förtroendet för organisationen rämnar. När frågor inte kan besvaras, blir det inte 
längre blir möjligt att behålla organisationen som förvaltare av den absoluta sanningen. Det 
som Holden beskriver, att Jehovas vittnen är en trygghetens tillflyktsort i ett otryggt modernt 
samhälle, blir med dessa exempel tydligt (Holden, 2002a). Problemen uppstår när otryggheten 
tränger sig på, trots tillhörigheten till Jehovas vittnen. Någonstans i denna process förvandlas 
tillflyktsorten från den moderna valfriheten till ett fängelse. Murarna som skulle skydda har 
till viss del rämnat, så skyddet är borta, men murarna stänger fortfarande in och håller kvar. I 
denna gråzon av tvivel blir det omöjligt för de intervjuade att stanna kvar i en organisation 
som totalt präglas av det dikotoma, svart-vita. 

Det bästa med att vara ett vittne 
 
Innan jag går vidare med vad som gör att de intervjuade lämnar Jehovas vittnen kommer här 
en redogörelse för vad de tyckte var det bästa med att vara med. Svaren kan delas upp i två 
kategorier. Den första, som flera tar upp, är att ha svar på livets stora frågor, meningen med 
livet, vad som händer när man dör, att förstå världen och så vidare. Så här svarade en person 
på frågan: ” Det som var positivt var det att man hade en tro, att man trodde på någonting, 
dom perioder jag då gjorde det. Det var ju en stor befrielse när människor dog till exempel… 
Det var väldigt positivt att känna att det finns någonting större än mej, en skapare.” På olika 
sätt motsvarar detta det som religionen ger, enligt fler av de teorier som tas upp tidigare. 
Religionen ger trygghet eller utgör ett skydd mot vanmakten, inte minst inför döden, för att 
uttrycka sig i Freuds termer. Det kan även uttryckas som att den ger mening eller en känsla av 
sammanhang för att använda Antonovskys term (Antonovsky, 1987). För att använda Fromms 
(Fromm, 1943) och Holdens (Holden, 2002a) termer utgör medlemskapet en flykt från den 
moderna otryggheten. 
 
Det andra som ses som det bästa med att vara med ett Jehovas vittne är att ha många vänner 
och ha ett stort socialt kontaktnät. Detta tas upp av nästan alla, dels som svar på frågan om 
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vad som var det bästa med att vara med i Jehovas vittne, men även annars under intervjuerna. 
Så här svarar en person på frågan: ”det sociala livet. Det var ett så tight nätverk. Vi såg 
varandra tre gånger i veckan, två timmar varje gång o man gick i tjänsten och umgicks privat. 
Det blev en stor del av livet. Man hade goda, goda vänner.” Andra poängterar även det 
positiva med att ingå i ett större nätverk av människor. Så här uttrycker Sara det: ” Det 
bästa…det måste nog ändå vara att vart du än åker så har du en bunt människor som tar emot 
dej för att du är ett vittne. Åker du till Brasilien så kan du leta upp närmaste Rikets sal och de 
tar emot dej. Så det är en otrolig gemenskap så länge du är ett vittne. Flytta till en ny stad, du 
har automatiskt hundra nya kompisar liksom. Det är nog det som är det bästa.” Även om de 
flesta pratar om det sociala som något av det bästa så påpekar många av de intervjuade att 
gemenskapen och relationerna hade en viss fadd bismak. Detta tema återkommer vi till senare 
i uppsatsen. 
 
En start bort 
 
För de flesta fanns det tvivel som återkom i perioder under hela tiden som Jehovas vittnen, 
som ett litet grus i skon. Flera berättar om att de inte går vidare med sina tvivel eller 
funderingar av olika skäl. På olika sätt skjuts tankarna på det som skaver bort. De skjuts på 
framtiden, någon tänker att det måste finnas ett svar högre upp i organisationen, det intensiva 
livet som vittne gav inte utrymme för att ägna sig åt sådana tankar. En person berättar så här 
om vad han trodde när han döpte sig: ” Jag hade lite en utopisk känsla, jag hade lite svårt att 
tro på det här med paradiset ändå. Att Gud skulle ingripa och allt det här…” Så här berättar en 
person som var med som barn: ”första riktiga tvivlet kom nog när jag var sexton, då gällde det 
framför allt blodet. Då fick jag börja studera med en äldste broder i församlingen som 
försökte förklara. Jag köpte väl en del, men inte allt. Det var ju givetvis ingenting man sa att 
man gjorde. Det är väl enda gången jag yttrade att det var någonting jag inte kunde köpa, 
förrän jag var 23, 24. Åren där emellan hade jag ju tvivel hela tiden. Mindre eller mer, men 
hela tiden tryckte jag ner det, studerade mer, försökte gå mer i tjänsten och tillslut var det 
lugnt i huvet liksom. Sen kunde det komma tillbaka och så kunde det hålla på så. Till en 
period då det inte gick längre.” 
 
Det som gör att rörelsen bort från Jehovas vittnen tar fart är olika. Ofta är det en kombination 
av flera saker som tillsammans gör att det blir allt svårare för de intervjuade att vara vittnen. 
Olika händelser bildar kedjor som successivt för dem allt längre bort från tillvaron som stabila 
troende och utövande vittnen. Händelsekedjan ser olika ut för de intervjuade, olika saker är 
olika viktiga, de kommer i olika ordning, parallellt för vissa, efter varandra för andra. Här 
nedan fäljer en redogörelse för olika omständigheter, faktorer och teman som flera nämner 
som betydelsefulla för att de sedan lämnar Jehovas vittnen. 

Betydelsen av att bli äldre 
 
Något som flera berättar om är hur livets gång förändrar deras syn på och relation till tron och 
organisationen. Flera av de intervjuade fortsatte inte med att läsa på gymnasiet efter 
grundskolan och av de som gick på gymnasiet var det ingen som fortsatte med högre studier. 
När de blir lite äldre börjar de av olika anledningar studera igen, på komvux eller på högskola. 
För en handlar det om självutvecklande kurser på jobbet, medan det för en person handlade 
om egen läsning av skönlitteratur och senare facklitteratur. Studierna utmanar på flera olika 
sätt det Jehovas vittnen står för. De uppmuntrar ett kritiskt tänkande och till att se tillvaron i 
kontinuum snarare än i dikotomier. Detta är en typ av tänkande som inte uppmuntras inom 
rörelsen. Studierna ger även kunskaper som är svåra att förena med deras tro, kunskaper om 
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livets uppkomst, om blodets sammansättning och om hur vetenskapen ser på historien. Ett 
tredje viktigt område är kunskap om hur de själva fungerar och allmän kunskap om hur 
grupper fungerar. Detta gör att de börjar se på sig själva, på Jehovas vittnen och på omvärlden 
på ett nytt sätt. Det blir möjligt för dem att anta ett utifrånperspektiv på sig själva och på 
rörelsen. De kan sätta in tron i ett större sammanhang och detta stärker den inte, snarare 
tvärtom. En person berättar så här: ”jag pluggade på komvux eftersom jag hade hoppat av 
gymnasiet och så ville jag ta igen för att jag ville bli sjuksköterska… när man läste biologi 
och fysik och sådana ämnen så började man få en annan bild av världen, livet, jorden, hur allt 
blev till och hur allt kom till. Det blev liksom lite konflikter i tänkandet… samtidigt öppnades 
mina ögon, att det finns en värld utanför det här jag var uppvuxen med... Skapelseberättelsen, 
Adam och Eva, det började kännas väldigt befängt liksom… så fortsatte det under min 
studietid och framför allt under sjuksköterskeutbildningen. Där handlade det mycket om att 
hitta sig själv. Det här med etik vad tror du på, vad du står för, hur vill du leva ditt liv, hur vill 
du hjälpa andra människor i svåra situationer, … Jag blev mera kritisk till den litteratur som 
jag läste i församlingen det var ett stort problem för… Så jag gick med det här och kände som 
man levde ett dubbelliv; här är jag tvungen att tycka si och här känner jag verkligen så men 
jag kan inte få fram det. Och så tittade jag på Dr Phil också och han var (skratt)... Han pratade 
mycket om att man skulle vara autentisk och då tänkte jag: ”asså det e ju sant” livet.. nu var ja 
ju liksom över 20 och man hade sett människor omkring en, vissa hade dött och blivit sjuka 
eller skilt sig eller det finns ju saker i livet som får en att tänka till, hur vill jag leva mitt liv. 
Då blev det väldigt viktigt för mej, hur ska jag leva som jag vill. Men samtidigt var det 
jättesvårt för mej att ta mej ur det här livet som vi levde, fast jag tänkte på det och jag kunde 
fantisera om det att så fort jag har gått klart sjuksköterskeutbildningen så ska jag gå …” 
Influenser utifrån bidrar alltså till att det som, för de intervjuade, förut verkade enkelt och 
klart, nu blir mer komplicerat. Detta kan ses som ett exempel på kultens kontroll av 
information för att använda Hassans terminologi (1990). De som styr kulten försöker få 
skydda sina medlemmar från information som kan skapa tvivel och locka till ett annat, syndigt 
liv. När de intervjuade väl börjat få kunskap från andra håll än från Jehovas vittnen så ökar 
rörelsen bort från organisationen, så utifrån ett sekteristiskt perspektiv är det förmodligen helt 
rätt att försöka skydda medlemmarna från alternativa informationskanaler. 
 
Flera vittnar om att det blir besvärligt att vara småbarnsförälder och samtidigt försöka vara ett 
föredömligt vittne. En person berättar att de får ett kolikbarn som gör att han och hans fru 
tvingas ut på långa promenader med det skrikande barnet. De får då tid att prata med varandra 
under längre stunder och detta blir betydelsefullt för dem. En annan aspekt av att få barn är 
relationen till övertygelsen om att inte ta emot blodtransfusion, då detta även gäller barnen. 
En person berättar så här: ”I samband med födelsen… så pratade vi med läkaren... Det kan 
tillstöta någonting som gör att barnet behöver blod och är ni medvetna om att det kan dö? Ja, 
säger hon (hans fru) då. Ja då tar vi det då… det kom så nära inpå det här, för annars är det så 
lätt att man har teorier och tankar, men när det handlar om ens barn blir det så påtagligt… det 
här berörde mej mycket att jag skulle se på när mitt barn ska förblöda för en princips skull.” 
 
Det som lockade i tonårstiden, i enlighet med Eriksons teori (1982), räcker inte till när livet 
går vidare. Den tro och den organisation som i ungdomstiden gav svar på livets alla frågor och 
då verkade så skinande och fläckfri, börjar nu när de intervjuade blir lite äldre, på olika sätt ha 
svårigheter med att möta upp mot denna bild. Blodfrågan blir mer på allvar och utsikten av att 
verkligen var hjälte och bredvilligheten att offra livet, inte bara sitt eget utan även sin frus och 
sitt barns, framstår inte längre så lockande. Det radikala blir avskräckande snarare än 
tilldragande. Även medlemmarna i organisationen visar sig vara en mycket mer brokig skara 
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än det först framstod som. Här ryms alla typer av människor med alla de problem som finns i 
det vanliga samhället, misshandel inom familjen, alkoholism och självmordsförsök. 

Betydelsen av att vilja utvecklas 
 
Ytterliggare ett tema som framkommer är viljan till förändring och utveckling. De har alla 
provat på livet som nitiskt vittne, utan att fastna för det. De försöker då leva som vittnen, men 
mer som stadiga, vuxna medlemmar. Detta går som sagt bra för vissa, sämre för andra. Flera 
uttrycker en vilja att gå vidare, att ställa nya frågor, att leva livet på ett annat sätt. Så här säger 
en: ”jag ville bara inte leva det där livet. Jag ville inte känna mej bunden att gå på möten tre 
gånger i veckan, att gå i tjänsten, att klä mej på ett visst sätt och tänka på ett visst sätt. Jag 
ville leva som jag ville leva.” 
 
Till slut känner alla att de vill gå vidare på olika sätt, de börjar studera själva, på komvux och 
högskola, eller så satsar de mer på arbetet. Detta skapar i sin tur nya frågor och nya problem. 
Flera försöker då göra andra typer av förändringar, de byter församling, flyttar till annan ort 
och byter församling, avsäger sig titlar och privilegier, men inget stillar tvivlen. När det 
kommer fram att de har problem med att vara vittnen får de alla samma råd, att ägna mer tid 
åt rörelsen, mer tid åt att studera organisationens litteratur, gå på alla möten och knacka dörr 
mer. De får studera extra med stabila vittnen för att stärkas i tron, något som inte stärker 
någon av de intervjuade. De får istället upp ögonen för att organisationen kanske ändå inte har 
alla svar. Bilden av organisationen som den allvetande förvaltaren och uttolkaren av 
sanningen börjar krackelera. Svaren finns inte högre upp i hierarkin, i alla fall inte de svar de 
önskar sig. Att formulera egna svar inom ramen för religionen låter sig inte göras. Individens 
tolkningsutrymme är allt för litet. Det bli istället mer av samma, och i detta läge är detta inte 
någon lösning för de intervjuade. Här behövs en annan typ av förändring, det som Watzlawick 
kallar en andra ordningens förändring (Watzlawick, 1974). Detta ryms dock inte inom 
organisationen. Här blir skillnaden mellan Jehovas vittnen och andra religiösa, mindre 
sekteristiska organisationer tydlig. Jehovas vittnen saknar flexibilitet och erbjuder det 
Antonovsky kallar en rigid känsla av sammanhang (Antonovsky, 1987). Enkelheten och de 
raka svaren som lockade till en början, blir nu ett fängelse. Tryggheten i att få en enkel 
förklaring på livets frågor, förvandlas till total begränsning när ytterligare frågor inte får 
ställas. Så här uttrycker en person det: ”Det fanns ingen frihet… Det började att kännas… 
som en tvångströja som jag hade haft på mej hela tiden.” En annan uttrycker samma känsla så 
här: ”kändes som jag gick kring i en kostym och det kändes lite som att få andnöd. Kostymen 
var för trång... Den sitter för tajt. Jag är inte bekväm i det här, jag måste göra nått.” Samma 
person liknar tron och organisationen vid en sandlåda. Så länge man håller sig i sandlådan är 
det ok, men när man närmar sig kanten är det stopp. Även om man gräver på djupet möter 
man på ett stopp. En dag känns sandlådan för liten, för grund. Han avslutar så här: ”Och jag 
tror där att jag kände att ”Nej nu är det dags att ställa sig upp, damma av sanden och gå 
utanför det här. Byta grepp. Inte mer av samma, utan nått nytt.”” 
 
Inom andra organisationer finns en annan bredd på svaret och på accepterade sätt att leva. Ta 
katolska kyrkan som exempel, här kan du gå i mässan en gång i veckan eller engagera dig på 
heltid. Här ryms det radikala klosterlivet som munk eller nunna för den som känner sig dragen 
till detta liv. Du kan ägna dig åt meditation, bön och mystik, eller söka dig mot mer 
karismatiska sammanhang. Detta möjliggör en andra ordningens förändring inom 
organisationen, något som jag menar inte är möjligt som medlem av Jehovas vittnen. 
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Betydelsen av kritik från före detta medlemmar 
 
För de intervjuade börjar alternativen inom rörelsen ta slut. De svar de fått svarar inte mot 
deras frågor. De söker därför information på annat håll, från avhoppare. Detta är inte tillåtet 
inom rörelsen. Att prata med och träffa personer som varit vittnen, men som lämnat 
organisationen och är kritiska till Jehovas vittnen kan leda till uteslutning (Holden, 2002a). 
Flera berättar om hur de kommit i kontakt med före detta medlemmar och andra som är 
kritiska mot rörelsen via internet. Förbudet gäller även de kritiskt granskade böcker som är 
skrivna av före detta medlemmar. För sju av de intervjuade var det mycket viktigt att läsa 
dessa böcker. En kvinna berättar så här om hur synen på den styrande kretsen, de som ytterst 
bestämmer, förändrades efter hon läst sådana böcker: ”Förut hade man sett på det som dom 
ville, att Gud (hade) en kanal på jorden, till Brooklyn, till 12 gubbar som får tankar om 
tolkningar, som Gud har gett dom. Så här ska ni tolka Bibeln och så ska ni skriva böcker och 
så ska ni sprida ut det till människor och det här är Guds ord. Ju mer jag tänkte på det alltså, 
12 vita gubbar som bor i nått sorts kloster där i New York. Dom har aldrig levt utanför de här 
murarna, ogifta. Det bara uppdagades; Hallå vad är detta för nånting.” 
 
Det är framför allt två böcker som de har läst,”Blodfrågan” av Carl Olof Johansson (1993) 
och ”Samvetskris” av Raymond Franz (1983). Franz var länge med i den absoluta toppen av 
organisationen och ger en ingående beskrivning av hur arbetet går till där. Det de intervjuade 
berättar är att de i denna bok, för första gången, kan se att det är verkliga människor som leder 
organisationen, människor med fel och brister. En slås av att de röstar, att de är vanliga 
människor som inte är överens om allt. Det som de flest ändå berättar om är bokens 
avslöjande om hur organisationen kommer med skilda regler för hur medlemmar i olika 
länder bör förhålla sig till staten. Följande citat visar på denna skillnad:  
 

I Malawi blev Vittnen slagna och torterade, kvinnor blev våldtagna, fast beslutna att hålla 
fast vid organisationens ståndpunkt att köp av partikort var ett moraliskt förräderi. 
Samtidigt mutade Vittnen i Mexico militära tjänstemän för att de skulle fylla i ett falskt 
intyg om att de hade fullgjort sin militärtjänst. (Ibid. sid. 125)  

 
Att muta tjänstemän i ett land var alltså ok, medan det i ett annat land var absolut förbjudet att 
köpa ett röstkort. 
 
Flera berättar med inlevelse om hur stort det inre motståndet var mot att läsa dessa böcker och 
om hur otroligt nervösa de var när de väl tog mod till sig att göra det. En berättar så här: 
”Innan jag blev döpt satt jag och läste den på biblioteket med darriga händer… Jag minns att 
jag hade ont i magen efter de här korta sessionerna på biblioteket. Jag läste väldigt oroligt 
över axeln så att ingen skulle se mej.” En annan berättar så här: ”Jag kommer ihåg när jag var 
på biblioteket och såg den här boken alltså. Jag öppnade boken och hur hjärtat bultade…det, 
det är helt otroligt så här efteråt alltså. Det kändes att, nu gör jag något som är fruktansvärt fel 
alltså. Du kan inte inbilla dej hur det kändes (skratt). Utomstående som inte har upplevt detta 
har jättesvårt att förstå det… Rädslan att göra fel och bli utesluten, att förlora din familj 
kanske, vännerna och allt det här, det är en så stark rädsla. Det hade ju varit hemskt om någon 
hade sett att jag läste den här boken på biblioteket.” 
 
Förbudet mot att ta del av kritisk litteratur kan som ses ytterligare ett uttryck för det Hassan 
kallar för en kults kontroll av information (Hassan, 1990). Det blir väldigt svårt för 
medlemmarna att ta del av kritisk information om gruppen, då de riskerar uteslutning. Att ta 
del av denna information ses som att lyssna till fiende, Satan. De intervjuade berättar om 
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väldigt hög nervositet, som tar sig fysiska uttryck, med hjärtklappning och darrande händer. 
Det är framför allt rädslan för att bli uteslutna som avhåller dem från att läsa, men även andra 
faktorer finns med. Så här berättar en person om vad han var rädd för: ”Att nån skulle komma 
på mej, men också att jag skulle ha fel alltså. Tänk om jag har gjort fel val. Jag ska bli döpt 
nu. Tänk om det här inte stämmer. Och det gjorde mej nog rädd”. Samme person läser 
böckerna i ett senare skede, när han är på väg att lämna Jehovas vittnen och då sker det med 
en större beslutsamhet: ”det är så märkligt alltså att samma bok, samma bibliotek återvänder 
jag till ungefär tio år senare. Men med bestämdhet tog jag tag i … precis samma böcker… Jag 
tog dom i handen och gick till lånedisken och tittade inte över axeln... Jag tog två 
semesterdagar ledigt... Jag läste ut dom här två böckerna de här två dagarna och på nått sätt så 
kändes det skönt.” Citaten visar hur svårt det är för dem att läsa dessa böcker, men även om 
det är på gränsen till det omöjliga så läser de. Detta är exempel på gruppens makt över 
individen, men även ett exempel på att denna makt inte är oövervinnelig, i alla fall inte för de 
intervjuade. 
 
Betydelsen av sociala konsekvenser vid tvivel 
 
När tvivlen väl får ett stadigt fäste får de intervjuade uppleva Jehovas vittnen från ett annat 
håll. Berättelserna vittnar om en organisation som framför allt är formad för att innesluta 
trogna, stabila medlemmar. Precis som läran, har organisationen svårt med gråzonen. Tron ger 
enkla svar där saker antingen är det ena eller det andra, däremellan finns ingenting. Vad gäller 
människor är det samma sak, antingen är du med eller så är du inte med. Tvivlande människor 
som står på gränsen tolereras inte. Dessa stör! Detta visar sig på olika sätt, men framför allt på 
det sociala planet. De sjunker i hierarkin och vänner som de förut betraktat som nära, drar sig 
undan. Dessa aspekter kommer jag att diskutera mer ingående senare. 
 
Det sista steget 
 
Det är alltså många saker som gör det allt svårare för de intervjuade att vara med. Här följer 
en uppräkning av de viktigaste områden som redovisats här ovan: 
 
Betydelsen av: 

 att bli äldre 
o att vilja studera 
o att få barn 
o att få upp ögonen för brokigheten bland rörelsens medlemmar 

 att vilja utvecklas 
o att tröttna på livet som ett Jehovas vittne 
o att förlora förtroendet för de som befinner sig högre upp i hierarkin 
o att bara få mer av samma 

 att ta del av kritik från före detta medlemmar 
o kontakter via internet 
o att ta del av kritik mot rörelsen via böcker 

 sociala konsekvenser vid tvivel 
o att sjunka i hierarkin 
o att vänner drar sig undan 

 
Olika saker har olika stor betydelse för de intervjuade, men det är aldrig bara en faktor som är 
helt dominerande. De kommer inte i någon speciell ordning, inte heller nödvändigtvis efter 
varandra. Detta är tydligt i både Saras och Filips berättelser. Det som de beskriver som det 
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bästa med att vara Jehovas vittnen är det som håller dem kvar. De vet att de kommer mista 
tryggheten i svaren och att de kommer bli uteslutna från gemenskapen, för vissa även från 
gemenskapen med familjen och släkten. Trots detta väljer de att lämna Jehovas vittnen. Allt 
sammantaget blir till slut för mycket. Av de intervjuade lämnar fem personer Jehovas vittnen 
självmant, en person, Filip blir utesluten, medan två gled ur organisationen och räknas nu som 
overksamma. 
 
För de flesta medförde utträdet ur Jehovas vittnen en kris, flera är arga på organisationen och 
besvikna på vännerna. De beskriver sig som förvirrade, vilsna och ensamma. Vissa säger sig 
vara deprimerade. En beskriver det så här: ”det var en väldigt djup kris det här. I första skedet 
var jag väldigt rädd. Tänk om jag har fel? Vad håller jag på med? ... Rädsla, gråt, väldig ilska. 
Jag tror jag var besviken på mej själv. Varför har jag lagt ner så mycket tid på det här, vad har 
jag hållit på med? Varför har jag inte tagit tag i det här tidigare? Varför har jag inte förhållit 
mej mer aktiv? Samtidigt som jag förstod att det här tar tid, det är så det är.” Lite senare i 
intervjun berättar han så här: ”allt jag trott på har krackelerat, det har bara rasar… jag börjar 
riva i en sten här, jag drog ut den och nu har det visat sig få jättekonsekvenser… Hur ska jag 
få ihop allt det här, den här högen, den här ruinen som är kvar. Vad ska det bli, vad ska jag tro 
på liksom. Finns Gud? Allt jag trott på under tio år, det verkar bara vara, jag vad är det? Rök 
och speglar, det är bara, ja vad är det fantasier liksom. Faan alltså! Rädd osäker liksom. 
Återigen det här svart-vita. Om du inte har det här, vad har du då? Det här klassiska ”Vart ska 
du gå då?”. ... Dom ställer ju upp det så… att dom har Jesu plats... ”Jesus är på vår sida och 
nu står du där ensam och naken i mörkret.” Även om jag förstod det konstiga i det 
resonemanget så var det ändå jobbigt… Vart ska min kritik sluta? … Jag kände så här att jag 
får börja om, jag får ifrågasätta allt… det får bara rasa liksom.” Alla de svar som förut gett en 
känsla av sammanhang, de som gett mening och förståelse i en modern värld, allt bryts 
sönder. Eftersom religionen gett alla svar och ensamt gjort livet meningsfullt, finns nu inget 
kvar för dem att hålla sig till. Organisationen som gett kompensation för deprivation, som 
bistått med en fast moral, vänner och karriär, allt måste lämnas. Religionen som gett skydd 
mot vanmakten går upp i rök. Det hårda visar sig även vara sprött, utan förmåga att formas 
och böjas. Det fasta, säkra, stabila, som från början utgjort en borg, mitt i en värld av modern 
osäkerhet, krackelerar, rasar och lämnar individen kvar ensam, utan svar och, som vi ska se 
senare, även utan vänner. 
 
På frågan om vad det bästa med att inte vara ett vittne är finns en stor gemensam nämnare: 
känslan av frihet! Alla talar de på olika sätt om hur de nu kan bestämma själva, hur ingen 
kontrollerar eller har synpunkter, om hur de kan styra sina liv och leva dem på det sätt de 
själva vill utan att någon lägger sig i. Så här beskriver en person friheten: ”Det är den friheten, 
jag kan göra precis som jag vill utan att nån bryr sig. Att jag väljer själv. Jag får ju naturligtvis 
ta konsekvensen av mina val också men… jag väljer själv vilken typ av liv jag vill leva och 
det finns inget riktigt rätt och fel och så.” Samma person beskriver på ett målande sätt 
frihetens baksida – oron över att välja fel, förvirringen över alla valmöjligheter, svårigheten 
att orientera sig i ett samhälle utan moraliska regler. Citatet ovan fortsätter: ”Vilket jag också 
kan tycka är väldigt förvirrande och jobbigt. Jag vet inte riktigt var mina gränser går, var mina 
gränser går vad det gäller normer. För förut var det satta gränser. Jag har liksom aldrig fått 
utforska själv var mina gränser går riktigt… det kan jag tycka är lite svårt ibland. Att veta vad 
som är ok och inte ok och vad står jag för.” Alla de intervjuade menar att modernitetens 
osäkerhet är ett godtagbart pris för friheten. Endast en kan tänka sig att någon gång återvända, 
men då på sina egna villkor, lite grann i periferin. Genom sina svar, att det bästa med att ha 
lämnat Jehovas vittnen är känslan av frihet, berättar de även om känslan av ofrihet inom 
rörelsen. Svaren visar även på frihetens pris ifråga om osäkerhet. Detta ger ytterligare stöd för 



070531  52 
 

att Fromms analys av frihetens väsen är en hjälp till att förstå vad Jehovas vittnen har att 
erbjuda och vad i priset för medlemskapet ligger (Fromm, 1943). 
 
Trots allt säger inte någon av dem att de skulle vilja vara utan tiden som Jehovas vittnen. 
Flera önskar dock att tiden varit kortare, att de lämnat rörelsen tidigare. De flesta säger att 
tiden som vittne har format dem, gjort dem till dem de är. Att de har fått många viktiga 
erfarenheter och bra egenskaper från tiden i rörelsen. En svarar så här på frågan om han skulle 
vilja var utan tiden i Jehovas vittnen: ” Nej absolut inte. Vad som är gjort är gjort och jag har 
lärt mej på det. Kanske om jag hade nått att jämföra med… det är ungefär som om du frågar 
om jag inte vill vara den jag är idag. Jo det vill jag och därför vill jag ha upplevt det jag har 
upplevt också.” Nästan alla träffade sin livskamrat i Jehovas vittnen, den de fortfarande är gift 
och har barn med. En svarade så här på frågan: ”Om jag hade fått välja hade jag nog kanske 
kortat ner tiden med några år. Men nej, jag hade ju inte träffat min man och inte haft mitt 
barn. Det var mitt liv, det var ok.” 
 
Även om det i de intervjuades berättelser finns klara inslag av delar av det som Hassan kallar 
mind control (Hassan, 1990), saknas den helhet han argumenterar för, som han menar leder 
till total kontroll av medlemmarna. Dessutom saknas den hypnotiska biten helt. 
Anslutningsförfarandet är inte så manipulativt som utmålas i mind control-konceptet, utan 
predisponerande faktorer har större förklaringsvärde för att förstå vad som gör att de 
intervjuade ansluter sig. När de väl är med, är de psykologiska faktorer som Hassan talar om 
närvarande (Ibid.). Tydligast framträder organisationens kontroll över vilken information 
medlemmarna får ta del av. Trots detta är det möjligt för de intervjuade att ta sig ur rörelsen 
utan professionell hjälp. Att de skulle vara helt förändrade och ha dubbla identiteter är även 
det svårt att se så tydligt som Hassan argumenterar för. Mer talar för att det är en successiv 
utveckling av personlighet och livsåskådning, in i och ut ur rörelsen. Jag menar inte att de 
psykologiska faktorer som mind control består av inte existerar. Jag menar dock att helheten 
som leder till en total oförmåga till kritiskt tänkande och tesen om dubbla identiteter har det 
största förklaringsvärdet och ger den bästa förståelsen av de intervjuades tid i Jehovas vittnen. 
En mer nyanserad bild, där predisponerande faktorer, tillsammans med det som Jehovas 
vittnen har att erbjuda ger en bättre förståelse. Lägg därtill vissa delar av de teorier som 
bygger upp mind control och bilden får den bredd och komplexitet som gör att medlemskapet 
går att förstå. 
 
Ett stort ämne som jag hittills valt att inte redovisa är det som handlar om relationerna inom 
Jehovas vittnen. Även om de intervjuade beskriver det sociala livet och relationerna som 
något av det bästa som följer med att vara ett Jehovas vittne, finns det många om och men i 
deras berättelser. Här följer en redogörelse för dessa om och men. 
 
Om relationer 
 
Under alla faser av de intervjuades tid som vittnen är relationerna till andra ett viktigt tema. 
Som nämnts tidigare är det sociala livet något av det bästa med att vara ett vittne enligt de 
intervjuade. Ofta anas dock även något annat i berättelserna om relationerna, om flyktighet, 
om ytlighet, om svek och besvikelse. Om relationer som är under villkoret att du är ett stabilt, 
helst nitiskt vittne för annars är du inte deras vän. 
 
Flera berättar om hur deras popularitet har skiftat i takt med hur starka eller nitiska vittnen de 
uppfattas vara. Ju mer aktiv och stark man är i tron, desto mer anseende får man. De berättar 
att det i församlingen finns en kärna som utgörs av de mest aktiva: äldste med fruar, pionjärer 
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och biträdande tjänare och andra som deltar mycket. En person som var äldste berättar så här 
om hur relationerna såg ut: ”Jag besökte olika församlingar och togs väl emot. När du är 
äldste får du alltid träffa de här medlemmarna i församlingen som är starka andligt, som inte 
tvivlar, som alltså är väldigt engagerade och du umgås nästan bara med sådana personer när 
du är äldste. Du ska inte umgås med sådana som är dåliga, alltså de som inte riktigt hänger 
med, som uppfattas som andligt svaga.” Ett villkor för relationen är alltså i detta fall att man 
inte visar sig svag i tron. Detta gör att medlemmarna är på sin vakt. Här anas även en 
instrumentalitet i relationerna. Relationens syfte är inte endast relationen i sig, utan relationen 
är även till för att ge personen något. I detta fall ger relationen status och bekräftelse på att 
man är en betydelsefull person. De andra bekräftar även att min övertygelse är sann och riktig. 
 
De intervjuade berättar hur de behandlas olika i olika perioder. När de är som mest aktiva blir 
de ofta hembjudna på fester och bjudningar. Flera berättar även om hur de börjar behandlas 
annorlunda när det kommer fram att de tvivlar, hur andra medlemmar i olika utsträckning 
börjar undvika dem och hur inbjudningarna till fester och bröllop uteblir. En intervjuad 
berättar om hur han blir behandlad efter det att han avsagt sig titeln som biträdande tjänare: 
”Jag tyckte att jag kunde märka en viss kyla efteråt, folk var inte likna benägna att komma 
fram och hälsa och prata med en och man blev lite mindre populär för då var man inte med i 
den innersta kretsen längre.” Detta visar på att relationerna inom Jehovas vittnen kräver att 
man håller en viss standard, att man lever upp till bilden av ett bra vittne. När man inte orkar 
med detta längre blir man lämnad. 
 
Inför risken att tappa i social status blir spelet av att vara stark oerhört viktigt. Att visa svaghet 
duger inte, det gäller att dölja sina eventuella tvivel. Detta gör att de tvingas att dölja sitt 
innersta, det där tvivlet och tröttheten eventuellt skulle kunna skönjas. Så här beskriver en 
person känslan: ”Man har väldigt många bekanta, men idag så kallar jag dom inte för vänner. 
Det är nästan som om du har arbetskamrater, du har inte så nära relation, utan du jobbar 
tillsammans, vi har ett uppdrag, men du har inte de här riktigt nära vännerna, relationerna med 
någon egentligen. Eftersom du aldrig får visa dej andligt svag och du vågar heller inte ta 
risken för att bli betraktad som andligt svag. Flaggan måste vara där uppe hela tiden. Speciellt 
som äldste måste du hela tiden visa gott exempel.” Deras rädsla är inte heller utan grund. Ett 
exempel återfinns i Filips berättelse om kollegan som angav honom. Flera berättar om hur de 
har angivits av vänner och släktingar. En person berättar om ett brev hon skrev till sin syster 
som bodde i en annan del av landet. De var då båda fortfarande med i Jehovas vittnen, men i 
brevet berättade hon för systern om sina tvivel och vad hon kände sig skeptisk till. Vidare 
berättar hon: ”min syster visade det här brevet för de äldste i sin församling. Det var ju inte 
riktigt vad jag hade tänkt… det är så helt otroligt, det här brevet hamnar här i min egen 
församling… Och det blev ju ett himla liv, jag fick besök av äldste… och blev anklagad för 
allt möjligt, men dom uteslöt mej inte.” 
 
Rädslan sprider sig in i deras mest intima relationer, in i deras äktenskap. Sju av de åtta 
intervjuade var gifta med ett vittne. Vid intervjutillfället hade en skilt sig, men övriga levde 
fortfarande med samma person. Alla respektive hade dessutom lämnat Jehovas vittnen. Att ha 
en partner som också är vittne var dock väldigt komplicerat när tron och viljan att vara ett 
Jehovas vittnen började vackla. För några av de intervjuade var det partnern som gick före i 
processen, för andra var det tvärt om. Gemensamt för de flesta var dock att de inte talade om 
sina tvivel med varandra förrän det gått väldigt långt. För många var det uppslitande att prata 
med sin respektive, oavsett om det var de som tvivlade eller den andre. I ett fall funderar båda 
på att lämna, men de hade olika skäl till detta och vill göra det på olika sätt. För den ene var 
det viktigt att inte bli utesluten eftersom hon var uppvuxen i rörelsen och vill kunna fortsätta 
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träffa sina släktingar. För henne var det livet som vittne som inte längre lockar medan det för 
mannen var det sprickorna i tron som var för stora. Han ville diskutera med de äldste och visa 
på allt han tyckte var fel. I detta fall och i flera andra blev det gräl, den ene tyckte att den 
andre förstörde, att det var den andres fel att det blivit som det blivit. Detta är tydligt i Saras 
berättelse men även i flera andra. Här är det inte bara gemenskapen med de andra vittnena 
som står på spel, här är det även äktenskapet som ligger i potten! I en intervju frågade jag en 
person om han pratade men någon om sina tvivel och på detta svarade han så här: ”Nej det 
gick inte att göra det. Och det är det som är så oerhört svårt, du har ingen att prata med, inte 
ens med min hustru kunde jag göra det. När jag… prata med henne och närmade mej området 
ur kritisk synvinkel, så var det stopp direkt. Hon vägrade lyssna. Och sen var jag ju rädd att 
hon skulle gå till äldste och berätta att jag har sådana här tankar… och sedan i värsta fall blir 
jag utesluten… Det är ju någonting sjukt alltså, jag lever med min hustru och vi har en bra 
relation, men vi kan inte prata om våra innersta känslor, det är inte tillåtet.” Rädslan för att 
visa vad man egentligen tror måste alltså döljas även för den man älskar. 
 
När de intervjuade sedan lämnar Jehovas vittnen berättar de om hur deras vänner inom 
rörelsen vänder dem ryggen. Vänner som de tidigare umgåtts med, vars barn de passat, som 
de firat högtider och gått och knackat dörr med; alla de känner, alla vänder dem ryggen. Flera 
berättar om möten på stan, då vissa hälsat medan andra demonstrativt tittat bort. Så här 
berättar en person om hur det var efter de hade lämnat Jehovas vittnen: ”Alltså det är helt 
otroligt, vi har varit med i församlingen i 25-26 år och vi har inga vänner kvar från den 
församlingen. Och vi var ju ganska noga med att bara umgås med vittnen. Vi hade inga andra 
vänner. Och sen när alla vänner är borta, när hela det här sociala nätet är borta så blir det ju 
fruktansvärt ensamt. Det var en tomhetskänsla och man undrade om man hade gjort rätt. Det 
är nästan som att flytta till ett annat land och att börja bekanta sig med de här invånarna. Och 
även lära sig den här sociala, kulturella koden som finns i landet. Så det har varit jobbigt.” 
Detta är ett tydligt exempel på hur Jehovas vittnen valt isolering snarare än kärlek för att 
använda Eriksons terminologi (Erikson, 1982). 
 
Alla dessa exempel visar på relationer med förbehåll, med hinder för närhet och förtrolighet. 
Vänskap som förutsätter den gemensamma tron Jehovas vittnen företräder, blir omöjlig när 
man lämnar rörelsen. Tvivel och svaghet måste döljas, även för den man älskar mest, sin man 
eller hustru. Även om inte alla människor har nära, förtroliga relationer så är det något de 
flesta hoppas på. Att i alla fall med någon eller med några få ha relationer som stundom kan 
vara det Buber beskriver som en Jag – Du relation (Buber, 1994). I Jehovas vittnen finns inte 
ens förutsättningarna. 
 
Avslutande personlig reflektion 
 
Jehovas vittnen har verkligen något att erbjuda, ett erbjudande om gemenskap och mening, 
om sanning, utvaldhet och trygghet, men det pris som måste betalas för att kunna ta del av 
erbjudandet är mycket högt. För att vara ett Jehovas vittne krävs det att man avsäger sig rätten 
att ställa vissa frågor, att känna vissa känslor och att umgås med vissa människor. Även om 
frågorna pockar på svar, även om känslorna bultar i bröstet, även om människan är ditt barn. 
Så länge som frågorna, känslorna och människorna kan hållas på avstånd går det bra, men när 
tillvarons komplexitet kräver flexibilitet blir detta svårt. I bakgrunden finns det allestädes 
närvarande och absolut onämnbara tvivlet, periodvis viskande, ibland vrålande. Det som gör 
det möjligt att vara ett Jehovas vittne är övertygelsen om att systemets orubbliga 
sanningsanspråk är trovärdigt. In i minsta detalj ger det svar på livets stora och små frågor. 
För att kunna stanna kvar krävs det en fullständig tillit till de som leder, att de vet mer, är 
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klokare och vill ditt bästa. Gemenskapen med de andra, bekräftelsen av att man valt rätt och 
känslan av att tillhöra de få utvalda utgör en ständig påminnelse om vad man mister om man 
går vidare. Investerade år blir hinder för att lämna. För varje offer man upplever sig ha gjort, 
för varje bro man bränt, för varje relation man försakat, blir det svårare att lämna Jehovas 
vittnen. 
 
Men livet tar inte hänsyn, det tränger sig på, svaren räcker inte till, Sanningen krackelerar, det 
bildas sprickor där ljus sipprar in från en annan värld, en större och friare värld, om än en mer 
krävande och bitvis mer skrämmande. I den stora världen finns nya, annorlunda svar, men 
varje svar ger även nya frågor. Nya frågor i oändlighet som alla och ingen ger svar på. Frågor 
som till slut inte har något enkelt svar, ibland finns inget svar alls. Där finns friheten att välja, 
men även kravet, för ingen annan kan längre göra valet. Där finns friheten att tänka, känna 
och umgås med vem som helst. Att stå där på muren, att se friheten, att blicka tillbaka på 
tryggheten i alla svaren och i den villkorade gemenskapen. Valet, att stanna eller gå vidare. 
Trygghet i att veta och bli ledd, gemenskap i att tycka lika, lyckan av att känna sig utvald. Allt 
ställs mot varandra: stanna eller gå vidare, trygghet mot osäkerhet, gemenskap mot ensamhet, 
utvaldhet mot obetydlighet. Begränsning mot frihet. De jag mötte och intervjuade hade valt 
det senare. Friheten. De valde att räta på ryggen, att kliva ut i det okända för att möta livet, ett 
mer levande, nyansrikt och äkta liv. 
 
 



070531  56 
 

R e f e r e n s e r 
 

Litteraturförteckning: 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion Vetenskapsfiliosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 
 
Antonovsky, A. (1987). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Beckford, J. A. (1975). The trumpet of Prophacy. A sociological study of Jehova´s Wittnesses. 
Storbritannien, Bristol: Western Print Services Ltd. 
 
Beskow, P., Johansson, L., Partidge, C. (2005) Nya religioner: en uppslagsbok om andliga 
rörelser, sekter och alternativ andlighet Örbro: Libris 
 
Buber, M. (1994). Jag och du. Falun: Dualis 
 
Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden. (1982). Watchtower Bible and Tract Society of 
New York. Tyskland, Selters/Taunus: Wachturm-Gesellschaft 
 
Erikson, E. H. (1982). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Forsyth, D. R. (1999). Group Dynamiks. London: Books/Cole. 
 
Frankl, V. (1946). Livet måste ha en mening. Falun: Natur och Kultur 
 
Franz, R. (1983). Samvetskris. Göteborg: CKI-Förlaget 
 
Frisk, L. (1993). Nya religiösa rörelser i Sverige. Relation till samhälle/världen, anslutning 
och engagemang. Åbo: Åbo akademiska förlag 
 
Fromm, E. (1943). Flykten från friheten. Falun: Natur och Kultur 
 
Geels, A. & Wikström, O. (1993). Den religiösa människan. Psykologiska perspektiv. Lund: 
Plus Ultra 
 
Gustafsson, G. (1997). Tro, samfund och samhälle : sociologiska perspektiv. Örebro: Libris 
 
Hassan, S. (1990). Combatting Cult Mind Control. Rochester, Vermont: Park Street Press 
 
Holden, A. (2002a). Jehova´s Wittnesses. Portrait of a contemporary religious movment. 
Trowbridge, Wiltshire: Cornwall Press 
 
Israel, J. (1992). Martin Buber Dialogfilosof och sionist. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Johansson, C-O. (1993). Blodfrågan. Göteborg: CKI-Förlaget 
 
Kvale, S. (1997).  Den kvalitativa forskningsintervjun.  Lund: Studentlitteratur 
Nordstedts svenska ordbok (1990). Finland: Nordstedts Förlag AB 
 



070531  57 
 

Nya världens översättning av den Heliga skrift (1992). Watchtower Bible and Tract Society 
of Pennsylvania. Tyskland, Selters/Taunus: Wachturm-Gesellschaft 
 
Nylund, K. (2004). Att leka med elden Sekternas värld. Falun: Sellin 
 
Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
 
Watzlavick, P. Weakland, J. & Fisch, R. (1974). Förändring Att ställa och lösa problem. 
Falun: Natur och Kultur 
 
Wikström, O. (1990). Den outgrundliga människan. Borås: Natur och Kultur 
 
Trycksaker 
 
Jehovas vittnen – Vilka är de? – Vad tror de på? (2000) 
Bryr sig gud verkligen om oss? (1992) 
Vakttornet, 15 januari 2007 
Vakttornet, 1 mars 2007 
 
Internetsidor 
 
Föreningen rädda individen: http://home.swipnet.se/FRI/ 



070531  58 
 

Appendix A 
 
Frågeguide: 
 
Den här intervjun ska ju framförallt handla om din tid som vittne, men kan du börja med att 
berätta lite kort om dig själv. 
 
Hur skulle du beskriva dig själv innan du blev ett vittne?/Berätta om hur det var att växa upp i 
Jehovas vittne. 
 
Beskriv omständigheterna som gjorde att du gick med i Jehovas vittnen? (Endast för de som 
anslutit sig som vuxna.) 
 
Berätta om din tid som vittne. 
 
Berätta om den sista perioden som vittne? 
 
Vad var det som höll dig kvar? 
 
Var det något som var extra viktigt för dej under den här perioden? 
 
Berätta lite kort om tiden efter att du lämnat Jehovas vittnen. 
 
Hur ser din relation till rörelsen och till religion ut idag? 
 
Vad var det som var mest positivt med att vara med i Jehovas vittnen? 
 
Är det något du saknar från tiden i Jehovas vittnen? 
 
Vad är det bästa med att inte vara med i Jehovas vittnen? 
 
Så här efteråt, känner du dig sviken? Lurad? 
 
Skulle du vilja vara utan tiden som vittne? 


