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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de som ställt upp i vår studie och bidragit med sina berättelser 
om sina erfarenheter av tiden i Jehovas vittnen! Vi vill tacka de stödforum som hjälpt till att 
förmedla sina kontakter till oss och hjälpt oss att sprida information om vår studie till sina 
medlemmar. Vi vill även tacka vår handledare Magnus Haglunds som lagt ner mycket tid på att 
komma med förslag och givit oss riktlinjer för att förbättra studien. 
 
 
 Stockholm, december, 2009/Elin Ayani och Melissa Fernandes  

 



 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att analysera hur engagemang och underkastelse upprätthålls hos Jehovas 

vittnens medlemmar. Studien visar hur värvningsprocessen påverkar upprätthållelsen och belyser 

hur organisationens sanktioner och sociala kontroll påverkar medlemmarna. Studien belyser även 

hur Jehovas vittnen förhåller sig till uteslutna medlemmar. Studien utgår från ett 

organisationsteoretiskt perspektiv för att förklara hur Jehovas vittnen lyckas ha ett starkt 

inflytande över sina medlemmar. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer där sju 

avhoppare från Jehovas vittnen medverkade. Studiens resultat visar att då organisationen 

byråkratiserats fanns det möjlighet för den att upprätthålla ett engagemang hos sina medlemmar. 

Värvningen är en central del för att fånga nya medlemmar men är också en central del till att 

bibehålla kontroll och inflytande över existerande medlemmar. Den sociala kontrollen inom 

Jehovas vittnen sker exempelvis genom angiveri, där medlemmarna kontrollerar och övervakar 

enskilda medlemmars engagemang. Ett annat sätt för Jehovas vittnen att upprätthålla sin 

organisation kan vara att utesluta tvivlarna för att de går emot de regler och normer som 

uppkommit i byråkratiseringen. 

 

Nyckelord:  Jehovas vittnen, Organisation, Uteslutning, Sanktion, Social kontroll, Värvning 
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1. Inledning  
 

1.1 Introduktion och forskningsproblem 
 

När vi hör ordet ”sekt”, förmodar vi att de flesta tänker på en liten grupp människor som lever 

nära varandra och underkastade en karismatisk ledare. Utifrån detta perspektiv kan det tyckas 

märkligt att kalla Jehovas vittnen, som har 6,5 miljoner medlemmar en sekt. Å andra sidan 

vittnar de stödgrupper som finns för att hjälpa avhoppare från Jehovas vittnen, till exempel 

Hjälpkällan, om att det finns drag hos organisationen som är sekteristiska. Vi finner det 

paradoxalt, att en global organisation som styrs centralt från en byggnad i New York lyckas ha 

ett starkt inflytande över sina medlemmar, att avhoppare måste bilda stödgrupper för att klara av 

separationen från organisationen.  

 

Under 1800-talet bildades i Pennsylvania, USA, en bibelstudiegrupp som efterhand växte till ett 

stort internationellt sällskap som idag har sitt styrande högkvarter i New York, Brooklyn. 

Sällskapet kallar sig Jehovas Vittnen och lägger stor vikt vid att sprida sitt budskap från dörr till 

dörr. Jehovas vittnen är en av de sekter som ofta syns bland allmänheten då de tjänstgör genom 

att sprida sin tro hemma hos folk eller genom att predika och dela ut tidningar som förmedlar sitt 

budskap på allmänna platser. Anders Haag avhoppare från Hare Krishna skriver att Jehovas 

vittnen är en av få sekter som har haft stor framgång (Haag, 2009). Anledningen till varför de 

haft en stor framgång grundar sig i den aktiva värvningsprocessen och att många lockas av den 

starka sammanhållningen. Det handlar även om att Jehovas vittnen lyckas upprätthålla 

engagemang och underkastelse på ett sätt som andra organisationer inte klarar av (ibid). Att ingå 

i Jehovas vittnen handlar om mer än bara en tro, det innebär att man dedicerar all sin tid till en 

högre sanning, det handlar om något som sker dygnet runt och hela tiden. Det handlar om ett 

förutbestämt sätt att vara och agera (ibid).  
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Vad som är utmärkande för Jehovas vittnen är bland annat deras tro på jordens undergång.  

De som följer Jehova kommer vid jordens undergång hamna i paradiset, där det kommer att råda 

total frid mellan alla, människor och djur (Wilting, 1993). Tidigare forskning har varit fokuserad 

på sekters påverkan på individen ur ett psykologiskt perspektiv. Geels & Wikström (1999); 

Nylund (2004) beskriver hur sekter kan fungera positivt för medlemmarnas självkänsla, där 

individens självförtroende stärks då man känner engagemang. I andra fall kanske man istället 

råkat ut för olika former av missbruk så som alkoholism, drogberoende eller kriminalitet. 

Negativa konsekvenser av att tillhöra en sekt kan vara att medlemmarna hindras från att tänka 

själva, utveckla sin egen personlighet och tvingas till att bli en kollektiv varelse. Vi vill därför 

studera de sociologiska aspekterna av Jehovas vittnen som organisation.  

 

När Jehovas vittnens sista president, Joseph Franklin Rutherford (1869–1942) dog delades 

ansvaret upp på olika kommittéer som består av medlemmar från den styrande kretsen. Jehovas 

vittnens medlemsstal uppgår till över 6,5 miljoner över hela världen (200 länder) (Watchtower, 

1994) . I Sverige har organisationen ca 20 000 medlemmar (Haag, 2009).  

 

Ledningen i Jehovas vittnen består av ett antal män som utgör den styrande kretsen och som i 

huvudsak författar den bibelförklarande litteraturen. Det är endast män som kan få ansvarsfulla 

uppgifter inom Jehovas Vittnen. Kvinnorna får inte ha några avgörande ansvarsuppgifter eller 

ifrågasätta de äldste. Jehovas vittnen anser att mannen har en medfödd ledarbegåvning och att 

kvinnan har en speciell fallenhet för att ta hand om hem och barn. Jehovas vittnen ser familjen 

som en organisation i miniatyr, där samma förhållanden ska råda inom hemmet som i 

organisationen. (Jehovas Vittnen, 2009) 

 

Utifrån tidigare sociologisk forskning, definieras sekter som något kulturellt avvikande eller 

avlägsnande från de rådande sociala normerna och strukturerna i omgivningen (Geels & 

Wikström, 1993; Nylund, 2004). Fast det kan vara svårt att finna vad som är unikt med sekter 

som organisation. Ett exempel på detta finner vi hos sociologen Roy Wallis (Geels & Wikström, 

1993), som utgår från sju kriterier:  
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Wallis menar att det som främst utmärker en sekt är att medlemmarna ofta lever i konflikt med 

samhället. Detta fungerar stärkande för gruppen och bidrar till sammanhållning. Mot detta kan 

invändas att många grupper och organisationer lever i konflikt med samhället än vad Jehovas 

vittnen gör. Jehovas vittnens militärvägran eller blodtransplantationsvägran är en mild konflikt 

med samhället i jämförelse med exempelvis flera politiska organisationer som använder sig av 

våld som politisk metod. Han menar även att sekten är en frivillig organisation i den 

bemärkelsen att anslutning endast kan ske genom ett aktivt engagemang. Detta går även att 

invända mot då medlemskapet till sekten är frivilligt och inte specifikt för sekter utan berör 

medlemskapet till de flesta organisationer. Engagemang till en organisation kan finnas även om 

det inte handlar om att ingå i en sekt. Wallis skriver att medlemskapet är exklusivt och 

medlemmarna förväntas leva upp till sektledarnas moral och livsstil annars kan de uteslutas. Ett 

slutet medlemskap kan finnas i många organisationer och kan uppfattas som exklusiva utan att 

förknippas som en sekt, herrklubbar är ett exempel på en exklusiv organisation som exkluderar 

kvinnliga medlemmar. Medlemmarna upplever sig enligt Wallis som en elit eller utvalda, 

försedda med en högre kunskap. Denna kunskap finns bara inom sekten, antingen i litterär form 

eller av en högre uppsatt som erhållit nya sanningar. Medlemmar i Mensa, en förening för 

människor med hög IQ kan även de uppleva att de har högre kunskap och anse sig vara en elit 

och därför är detta inte något som endast finns i sekter. Enligt Wallis är sektens budskap etiskt 

och asketiskt då den berör individens liv och sociala mönster. Ofta är moralen förknippad med 

familjeliv och familjebildning. Det finns ett fast normsystem i förhållande till omvärlden och 

dess lockelser till nöjen och till sexualitet. Mot detta kan invändas då familjer har egna moraler 

och ett eget budskap som är etiskt och asketiskt och som påverkar individernas sociala mönster 

utan att fungera sektliknade. Trots den hierarkiska ordningen är sekten också enligt Wallis 

egalitär, att alla medlemmar har lika rätt till och del av sanningen. Detta är ett tunt kriterium för 

vad sekter är. Wallis menar att sekten är totalitär och kräver total uppmärksamhet och 

engagemang av dess medlemmar. Total underkastelse är ett krav för medlemskap. Vi menar att 

det som faktiskt skiljer sekter från andra organisationer är Wallis sista kriterium, det vill säga att 

sekter är totalitära i den bemärkelsen att organisationen kräver en total hängivelse under dygnets 
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alla timmar. Därför är det även intressant hur en global organisation som Jehovas vittnen lyckas 

upprätthålla ett så starkt engagemang och underkastelse.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att analysera hur engagemang och underkastelse upprätthålls hos Jehovas 

vittnens medlemmar. Denna övergripande frågeställning försöker vi få svar på genom att bryta 

ned till tre frågor: 

 

• Finns det något i värvningsprocessen som kan förklara det starka inflytandet över 

medlemmarna? 

• Är Jehovas vittnen organiserat på ett särskilt sätt för att lyckas bibehålla ett starkt 

inflytande över sina medlemmar? 

• Kan det starka inflytandet förklaras genom att se till hur Jehovas vittnen förhåller sig till 

avhoppare från organisationen? 

  

2 Tidigare forskning 
 

Edward Norman, professor i Human Relations samlade under flera år material om små religiösa 

grupper. Genom deltagande observation deltog han i Jehovas vittnens möten, läste deras 

litteratur, lärde känna så många medlemmar som möjligt och försökte förstå deras rädslor, hopp 

och mål. I artikeln ”The Jehovah´s witnesses: an interpretation” (1958) menar att han att Jehovas 

vittnen representerar en social enhet och likt alla subgrupper har Jehovas vittnen särskilda 

egenskaper. Bland dessa finns innehavandet av ett gemensam teologisk vokabulär, en negativ 

attityd gentemot utomstående och starka moraler. Det finns distinkta egenskaper i ett Jehovas 

vittnes personlighet, modet att vara frikyrklig, tendensen att vara ordningsam och punktlig i allt 

som utförs och villigheten att utstå förföljelse för sin tro.  
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Pernilla Dobronravoff Lidegren är socionom och hennes avhandling, ”Att bli att vara att ha 

varit, om ingångar och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige” (2007)  handlar om 

ingångsprocesser in i och utgångsprocesser ut ur Jehovas vittnen. De empiriska resultaten visar 

på vilken trygghet, styrka och glädje ett medlemskap i Jehovas vittnen kan innebära liksom det 

starka utanförskap, ångest och existentiella svårigheter en utgångsprocess innebär. Avhandlingen 

är inte sociologisk och fokuserar inte på organisation men har gett oss intressanta uppgifter om 

hur Jehovas vittnen är organiserat. 

 

Karl-Erik Nylund är präst och forskare kring sekter och nyandliga rörelse. Hans bok ”Att leka 

med elden” (2004)  ger en översikt över verksamma sekter i Sverige, med utgångspunkt i 

avhoppares egna berättelser.   

 

3. Teoretisk ansats 
 

3.1 Organisationsteori   
 

Vi tror att ett organisationsteoretiskt perspektiv är fruktbart för att förklara hur Jehovas vittnen 

lyckas ha ett starkt inflytande över sina medlemmar. Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar hur 

organisationsteorin försöker förstå hur organisationer fungerar genom att beskriva och förklara 

hur individer och grupper tänker och handlar inom ramen för organisationen. Det som är 

intressant är att se varför individer handlar som de gör i organisationer och varför grupper 

uppträder så olika. Organisationsteorin studerar hur olika sätt att organisera påverkar gruppens 

beteende, hur fördelning av arbetsuppgifter och ledningens styrning av verksamhet påverkar 

gruppens och individernas beteende (ibid).  
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För att bli medlem i en organisation måste man bli utvald och tillåtas att deltaga, det är inte 

endast ett val som ligger hos en själv. Du måste bli accepterad och kan bli utesluten om du inte 

uppfyller vissa kriterier. Ett medlemskap i en organisation innebär att medlemmen får ge upp 

delar av sin kontroll till organisationen. Organisationen tar över vissa delar av individen och 

bestämmer över den. En organisation kännetecknas av att den inte är öppen för alla och är inte 

känd utanför organisationen. Nya medlemmar får vanligtvis ett skrivet dokument som bevis för 

sitt medlemskap. (Ahrne, 1994) 

 

Kärnan av alla organisationer är de kollektiva resurserna som produceras. Organisationer är ofta 

förknippade med och lokaliserade vid byggnader som ibland blir deras symboler. Endast en liten 

del av ägodelarna tillhör de enskilda individerna. Önskan av att ha tillgång till de kollektiva 

resurserna, som man ensam inte har tillgång till gör att människor går med i organisationer och 

lovar att komma tillbaka. Utnyttjandet av organisationens tillgångar leder till en makt som 

påverkar interaktionen, där medlemmarna i organisationen måste ge något tillbaka (Ahrne, 

1994). När det gäller Jehovas vittnens kollektiva resurser kan vi tänka oss att den gemenskap 

som uppkommer när man delar religiösa upplevelser är en viktig sådan kollektiv resurs. De som 

inte är medlemmar är exkluderade från åtkomsten av organisationens kollektiva resurser. 

Medlemmar har inte kontroll över sina egna handlingar då de har underkastat sig auktoriteten. 

Medlemmar i en organisation byts ut och ersätts och resurser och regler överförs från gamla till 

nya medlemmar.  

 

Att organisationen vill ha kontroll över medlemmar handlar inte enbart om att hindra dem från 

agera otillåtet utan även om att veta vad och hur mycket de gör något, hur bra det gör det och om 

deras uppträdande kan förbättras. Alla medlemmars handlingar finns dokumenterade under en 

lång period. Att ingå i en organisation innebär ofta att individen måste ge ifrån sig en del av sin 

frihet, då det finns gränser för ens handlingsfrihet. Individerna i organisationen förväntas ha 

minimal kontroll, vara passiva och beroende. Förhållandet mellan individ och organisation 

bestäms utifrån engagemang och tillhörighet. Makten som används i organisationerna bestämmer 

relationen som individen kommer ha till organisationen. Förklaringen till varför individen beter 

sig annorlunda i en grupp än ensam är den sociala påverkan. (Ahrne, 1994) 
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Människor går med i grupper för att känna sig säkra, av sociala skäl eller för att uppnå ett visst 

mål. I varje grupp finns ett formellt eller informellt regelsystem, bedömningar av huruvida 

gruppmedlemmarna uppnått resultat i gemensamma målsättningar, och därtill hörande 

belöningssystem och straffsystem. Grupper har dessutom auktoritetsstrukturer som bygger på 

gemensamma normer för status. En gruppstruktur utgörs av de formella roller som medlemmarna 

tilldelas eller tar sig, och måste inte sammanfalla med auktoritetsstrukturen. (Stensaasen & 

Sletta, 1997) 

 

4. Metod 
 

4.1  Metodval, empiriskt material och metod 
 

Den här studien har en kvalitativ ansats och vårt empiriska material består av analyser av 

dokument som framställts av Jehovas Vittnen, samt sju semistrukturerade intervjuer. Med denna 

metod ställs på förhand frågeområden upp där det inom områdena finns följdfrågor som skall 

belysas (Bryman, 2002). Målet med denna kvalitativa ansats är att intervjupersonerna får 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter med egna ord. Vi utformade en intervjuguide som ett 

verktyg för att täcka både generella och specifika frågor under intervjuns gång (se Bilaga 1). De 

intervjuteman vi använde oss av var de som vi genom tidigare forskning kommit fram till som 

relevanta för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. De halvstrukturerade intervjuernas 

karaktär innebar att respondenterna delvis själva kunde styra intervjuns riktning utifrån valda 

teman; Ingångsprocessen, Infödd i Jehovas vittnen, Medlem i Jehovas vittnen och Efter Jehovas 

vittnen. 

 

 

 

7 
 



 

 

4.2 Tillvägagångssätt 
 

Som en förstudie valde vi att ta kontakt med förkunnare som var i gatutjänst, där syftet var att få 

information om organisationen. Genom dem fick vi ta del av deras tidskrifter som vi använt oss 

av för att få större kunskap om Jehovas vittnen som organisation. 

 

Innan våra intervjuer inleddes gjorde vi en testintervju för att säkerställa frågornas relevans. 

Testintervjun utfördes för att undvika att frågorna fokuserade på de psykologiska aspekterna av 

att ha tillhört en sekt då känslor och upplevelse är nära sammankopplade med fenomenet. 

Testintervjun utfördes med en man som tidigare tillhört Livets ord. Materialet som vi fick fram 

genom testintervjun används inte i vårt resultat utan var endast ett redskap i utformningen av 

intervjuguiden. Genom testintervjun fick vi råd på hur vi kunde inleda intervjun men även hur vi 

på ett bra sätt kunde ställa våra frågor utan att hamna i en intervjusituation där intervjupersonen 

hamnar i ett underläge. För att få kontakt med våra informanter kontaktade vi olika forum för 

avhoppande sektmedlemmar. Ett av dessa forum, Hjälpkällan var enbart för avhoppare från 

Jehovas vittnen. 

 

När vi påbörjade arbetet med uppsatsen var vi allmänt intresserade av sekter som fenomen, men 

när vi sökte kontakt med personer som skulle vilja ställa upp på en intervju var majoriteten av de 

svar vi fick från avhoppare från Jehovas vittnen. Vi kontaktade forum på internet för avhoppare 

från sekter där vi skrev ett inlägg, (se Bilaga 2). Vi gjorde en medveten avgränsning att enbart ha 

med avhoppade Jehovas vittnen för att få ett annat perspektiv på organisationen än vad 

nuvarande medlemmar som lever i organisationen kan ge. Detta innebär att nuvarande Jehovas 

vittnens medlemmar kan ha en annan uppfattning och andra erfarenheter av det valda fenomenet 

som vi inte har redovisat för. 
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Vi lät informanterna välja plats inför varje intervjutillfälle för att de skulle känna sig så bekväma 

som möjligt. Vi utförde fyra intervjuer på olika caféer, två intervjuer hemma hos 

intervjupersonerna och en via telefon då avståndet krävde detta. Intervjutiden varierade men höll 

inte på längre än två timmar.   

 

Vid intervjutillfället bandade vi samtliga intervjuer efter tillåtelse. Vi valde att banda samtliga 

intervjuer för att vid intervjutillfället kunna fokusera på att lyssna, deltaga och ställa följdfrågor 

samtidigt som vi genom det bandade materialet hade möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

intervjun flera gånger. Vi förde även anteckningar under intervjuns gång, för att inte glömma 

bort relevanta frågor som vi kom på under intervjun.  

 

Det är noterbart att samtliga intervjupersonerna var samstämmiga i sina berättelser och 

erfarenheter, vi har därför inte använt fiktiva namn utan endast valt att skriva hur många som står 

bakom ett påstående.   

 

4.3 Urval 
 

Vi tillämpade ett ändamålsenligt urval för att nå målgruppen avhoppade eller uteslutna 

sektmedlemmar Patton (2004). Vi tog kontakt med ett antal olika stödforum för avhoppade 

sektmedlemmar, vilka hjälpte oss att få kontakt med vår eftersträvande målgrupp. Genom dessa 

forum skickade vi även ut en förfrågan om det fanns personer som var intresserade att delta i 

studien (se bilaga 2). Två av informanterna var infödda i Jehovas vittnen (deras föräldrar 

tillhörde Jehovas vittnen) och fem av informanterna blev värvade till Jehovas vittnen på olika 

sätt. Av de sju informanterna har fyra personer blivit uteslutna och tre personer lämnade Jehovas 

vittnen frivilligt.   
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4.4 Databearbetning och analysmetod 
 

Vi transkriberade allt inspelat material ordagrant samt våra anteckningar för att kunna 

sammanställa det och få en bra inblick i materialet. I analysen har vi i samtliga intervjuer försökt 

belysa betydande teman, det vill säga svar som förenar samt skiljer intervjupersonerna åt. Vi 

valde att analysera vårt empiriska material utifrån de teman som vi använt oss av vid 

intervjuerna. 

 

När vi analyserade det empiriska materialet började vi med att försöka finna signifikanta 

påståenden om hur det sett ut för de olika informanterna. Vi markerade allt som gick att koppla 

till fenomenet, så som påståenden och förklaringar om hur de erfor upprätthållandet av 

engagemang och sanktioner inom organisationen. När vi sedan samlat ihop allt relevant material 

sökte vi i markeringarna efter nya gemensamma teman. De nya teman som vi fann som relevanta 

var; Värvningsprocessen, Social kontroll och Uteslutning. 

 

4.5 Metoddiskussion 
 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Bristande tillförlitlighet beror bland annat på 

slarvfel under datainsamlingen eller vid bearbetningen av materialet. För att ha god reliabilitet 

krävdes bland annat att vi inte ställde ledande frågor och då vi utgick från en halvstrukturerad 

intervjuguide var det viktigt att vi formulerade frågorna på ett lämpligt sätt (Kvale, 1997). Vi 

spelade in intervjuerna för att vara säkra på att information inte föll bort.  
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Det är viktigt att ha i åtanke att intervjupersonerna i vissa avseenden kan ha valt att censurera sig 

då ämnet i vissa avseenden kan vara känsloladdat. När vi sedan transkriberade intervjuerna var vi 

noggranna då vi utförde dessa tillsammans. Att vi utförde intervjuerna tillsammans kan 

ytterligare ha bidragit till censurering från intervjupersonens sida. Vad som även kan ha påverkat 

är miljön där intervjun utfördes, men då intervjupersonerna själva valt plats anser vi att detta 

minskat risken. 

 

Validitet handlar om att undersöka det som är avsett att undersökas (Kvale, 1997) vilket skett 

löpande genom att vi i arbetsprocessen återgått till syftet och frågeställningarna. Resultatet kan 

bidra till att få en ny förståelse för hur individer som lämnat Jehovas vittnen uppfattat 

organisationen. 

 

I studien har vi enbart använt oss av intervjupersoner som varit i kontakt med de stödforum vi 

använt oss av. Dessa personer har haft möjlighet att reflektera och dela sin historia med andra 

personer som har liknande upplevelser. Vi har endast använt oss av personer som är medlemmar 

i stödgrupper, de personer som inte sökt sig till stödgrupper finns därför inte med i vår studie. Vi 

kan även ha missat de personer som har andra bilder av tiden i Jehovas vittnen, de personer som 

eventuellt inte uppfattade Jehovas vittnen som kontrollerande. Våra intervjupersoner hade både 

positiva och negativa erfarenheter av sitt medlemskap i Jehovas vittnen, då samtliga sökt sig till 

stödforum kan det vara så att de negativa erfarenheterna varit dominerande. Det finns många 

avhoppare och säkerligen finns det avhoppade medlemmar som inte delar intervjupersonernas 

negativa erfarenheter då de inte sökt sig till stödforum. Att avhoppade medlemmar inte svarat på 

vårt inlägg på forumet kan bero på olika anledningar så som tidsbrist eller för att de inte haft 

möjlighet att reflektera. 
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Alla intervjupersonerna hade en väldigt god verbal förmåga att uttrycka sina erfarenheter och det 

märktes tydligt att de reflekterat och formulerat sina tankar och erfarenheter. När vi 

sammanställde resultatet hade vi i bakhuvudet att det kan ha påverkat intervjupersonernas 

framställning av sina erfarenheter.  

 

Då ämnet kan uppfattas som känsligt var det viktigt att vara uppmärksam och inte ställa frågor 

vid fel tillfälle eller avbryta intervjupersonens berättelse. Intervjupersonernas berättelser och 

erfarenheter skiljde sig åt och de valde att fokusera på olika punkter, men trots att berättelserna 

skiljde sig åt fann vi en mättnad i svaren när vi utfört hälften av intervjuerna.  

 

En telefonintervju utfördes då avståndet krävde det, vi diskuterade då huruvida det personliga 

mötet kan komma att påverka intervjupersonens vilja att tala öppet om sina erfarenheter. 

Eftersom intervjupersonen själv tagit kontakt med oss och velat berätta om sina erfarenheter 

anser vi att viljan att öppet om sina erfarenheter inte påverkats. I analysen var det viktigt att vi 

hade i åtanke att viktiga aspekter kan ha gått förlorade, men då det blir en längre distans mellan 

intervjuare och intervjuperson kan censureringen ha blivit mindre. 

 

4.6 Etiska ställningsstagande 
 

I humanistisk- och samhällsvetenskapliga studier finns det forskningsetiska principer som bör 

följas under hela forskningsprocessen. För att värna om intervjupersonernas integritet är det 

viktigt att ta hänsyn till de fyra huvudkrav som finns. Innan vi började våra intervjuer var det 

viktigt att vi informerade våra intervjupersoner om dessa etiska aspekter. I vårt missivbrev (se 

bilaga 3) som vi skickade till informanterna som tackat ja till en intervju informerade vi om att 

all privat information kommer vara avidentifierat och att de som väljer att ställa upp är anonyma. 

När vi utförde våra intervjuer använde vi oss av bandspelare med medgivande från samtliga. Vi 

informerade även deltagarna om informationskravet, att deras deltagande är frivilligt och att de 
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kan avbryta sin medverkan. Vi berättade även att de uppgifter och den information som vi samlat 

in endast kommer att användas till denna studie (Vetenskapsrådet, 2009). 

 

 

5 Resultat och Analys 
 

5.1 Värvningsprocessen  
 

Jehovas vittnen fokuserar sitt arbete på värvning genom att hävda att de besitter sanningen, något 

som vi fann hos de fem intervjupersonerna som blivit värvade och som även påvisas av Haag 

(2009). Nylund, (2004) redogör för hur Jehovas vittnens rekryteringskampanj framställer 

kontraster mellan situationer i den stora världen och den lilla världen. Den stora världen beskrivs 

utifrån ord som krig, sjukdomar, svek och girighet. Han menar att livet utanför sekten och 

samhället står för tomhet, ekonomiska svårigheter, ondska, sjukdom och död medan livet i sekten 

står för gemenskap och meningen med livet. För att undvika problemen i den stora världen bör 

man bli ett Jehovas vittne som utgör den lilla världen. Genom Vakttornets skrifter predikar 

vittnena i värvningsfasen om hur de kan leva och förbättra sitt liv, till exempel hur en bra familj 

bör vara. Vi uppfattade att när intervjupersonerna kom i kontakt med Jehovas vittnen erfor de att 

organisationen ville att alla människor skulle hamna i paradiset i och med jordens undergång, 

vilket skapade ett intresse och därmed ett engagemang för organisationen. 

 

Två av intervjupersonerna var infödda i Jehovas vittnen och kom därför i kontakt med Jehovas 

vittnen redan från barnsben. De övriga intervjupersonernas kontakt med organisationen varierar. 

En intervjuperson berättar att kontakten med Jehovas vittnen skedde via faderns arbetskollega, 

andra berättar att det var genom predikande vittnen eller genom bekanta. En annan 

intervjuperson berättade att han värvade sig själv, att han sökte sig till människor där han inte 

upplevde sig udda utan snarare kände att han tillhörde och passade in i gruppen. Lidegren (2007) 

skriver att Jehovas vittnen har strategier och ett utformat program för hur de värvar medlemmar 
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och denna rekrytering är en viktig del av organisationen. Det vanligaste är att Jehovas vittnen 

rekryterar vänner, släktingar och arbetskamrater. Det är mer ovanligt att rekryteringen sker via 

missionerandet i hem eller på allmänna platser.  

 

 

Utifrån intervjupersonernas redogörelse av hur de kommit i kontakt med Jehovas vittnen fann vi 

gemensamma drag för hur intervjupersonerna blivit värvade. Jehovas vittnens vilja att sprida sitt 

budskap genom att väcka intresse för organisationen och dess läror, innebar att den första 

kontakten skapades. Nästa steg var att intresset utvecklades genom att intervjupersonerna fick 

tidskrifter och möjlighet att delta i bibelstudier, vilket innebar att förkunnaren läste Vakttornets 

skrifter med dem och sedan ställdes frågor som intervjupersonerna skulle svara på utifrån det 

som de läst. Lidegren (2007) menar att den blivande medlemmen erbjuds regelbundna 

bibelstudier med hjälp av en introduktionsbok som är utformad av organisationen. Ledarna för 

bibelstudierna byts ut för att de nya medlemmarna ska lära känna fler inom organisationen och 

skapa fler sociala band. Är individen fortfarande intresserad erbjuds den att vara med på ett möte 

med församlingen och uppmuntras därefter att ta större steg och del i församlingen. Därefter får 

den tänkbare medlemmen följa med en erfaren Jehovas vittne ut till hemmen och sprida läran. 

Några av intervjupersonerna förklarar att de i detta skede bearbetades hårt och att de uppmanades 

att predika för familj och vänner. Bibelstudierna pågick olika länge för intervjupersonerna, allt 

från tre månader till ett år, men när förkunnarna ansåg att studierna gick framåt blev de bjudna 

att delta i möten i Rikets Sal. I Rikets Sal upplevde intervjupersonerna att de blivit varmt och 

kärleksfullt mottagna. När intervjupersonerna senare börjat tro och rättat sig efter lärorna 

uppmanades de att själva bli förkunnare för att sedan döpas och därmed bli fullvärdiga 

medlemmar.  
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Redan i bibelstudiefasen märkte intervjupersonerna former av social kontroll. En intervjuperson 

uppmanades att gå ur den katolska kyrkan medan andra berättar att de uppmanades att avveckla 

tidigare fritisintressen och sluta fira högtider. Gemensamt för alla intervjupersoner var att de 

bads minska sitt umgänge med vänner som inte tillhörde Jehovas vittnen. Detta tyder på att 

organisationen inte vill att deras idéer ska få konkurrens från andra, potentiellt rivaliserande, 

organisationer som kan erbjuda andra idéer och alternativa sociala band. Den sociala kontroll 

som uppvisas i värvningsprocessen för intervjupersonerna stödjer Lidegrens (2007) avhandling 

där det framgår att det finns krav om att inga sexuella förbindelser utanför äktenskap får finnas, 

inga droger får användas, vikten av att gå i tjänsten och att det inte är accepterat att ta emot blod. 

Uppmärksamheten och uppvaktningen som individen fått innan dopet minskas markant då 

umgängestid inte räknas in som avverkad tid i tjänst. Lidegren hävdar även att en predikan om 

omvärldens ondska och felaktiga åsikter sker och att det finns en vilja från Jehovas vittnen att 

den blivande medlemmen ska ta allt mer avstånd från sitt gamla liv. En intervjuperson berättar 

att Vakttornet inte godkände hans arbete och att han därför fick söka ett nytt arbete vilket han 

fick hjälp med. Två av intervjupersonerna hade flickvänner vilka de uppmanades att lämna om 

de inte ville bli ett Jehovas vittne. De berättar att de allteftersom anammade och ändrade sina 

livsvanor så att de passade in i Jehovas vittnens veckorutiner.   

 

Att intervjupersonerna tidigt började anpassa sig efter Jehovas vittnen kan vi se som en tydlig 

koppling till att Jehovas vittnen upprättat ett engagemang hos individen redan i 

värvningsprocessen genom att erbjuda något som värderas högt för individen, vilket är en 

förklaring till organisationens starka inflytande. Några intervjupersoner menar att Jehovas 

vittnen inte kunde tvinga på dem sina idéer om de själva inte var öppna för dem. Vi tolkar att det 

gemensamma för intervjupersonerna var att de anpassade sig efter Jehovas vittnen eftersom 

gemenskapen var viktigare än den egna integriteten.  

 

Alla intervjupersoner som blev värvade till Jehovas vittnen beskriver att de saknade vänner och 

kände sig ensamma, levde med en ansträngd ekonomi och sökte mening i religion och tro. De 

berättar att deras ingång till Jehovas vittnen handlade mycket om att de levde i olika 

krissituationer. Intervjupersonernas kontakt med Jehovas vittnen uppstod i samband med att de 
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inte kände att de passade in någonstans och att de inte kände någon direkt samhörighet med 

samhället som snarare kändes stort och opersonligt. En intervjuperson berättar,  

 

”jag fastnade för att Jehovas Vittnen sa att de hade sanningen och att bibelns moraler skyddade 

mig mot ondskefulla människor” 

 

Utifrån våra intervjupersoner, som samtliga medgav att de var ensamma och levde i olika 

krissituationer vid värvningstillfället, kan vi i vårt fall säga att det verkar röra sig om en viss 

målgrupp som dras till Jehovas vittnen. Med det sagt kan inte vi påstå eller påvisa att det är den 

målgruppen som Jehovas vittnen riktar in sig mot, som tidigare forskning menat (Nylund, 2004; 

Haag, 2009), snarare att de var mest mottaglig för Jehovas vittnens budskap. 

 

5.2 Social kontroll – Upprätthållande av engagemang  
 

Jehovas vittnen som organisation 

 

Alla intervjupersoner beskriver organisationen som hierarkisk där de inte hade någon direkt 

kontakt med de översta ledarna. Ledarna på de olika nivåerna rapporterar för varandra, om någon 

avviker i beteende eller inte utför tjänst på fältet. Watchtower (2009) skriver att i alla länder som 

Jehovas vittnen är verksamma finns ett samordnande avdelningskontor som är styrt från USA. 

Sällskapet har kringresande kretstillsynsmän och områdestillsynsmän. Områdestillsynsmännen 

samordnar och organiserar stora sammankomster och samarbetar även ibland med 

kretstillsynsmannen vars uppgift är att resa runt i de olika församlingarna, kontrollera deras 

verksamhet, hålla tal och ge andlig uppmuntran. Inom varje församling finns det en 

församlingstillsynsman, det är en äldste som ansvarar för tillsynen och undervisar i församlingen. 

Hierarkin inom organisationen är mycket tydlig (ibid). Intervjupersonerna menar att lärorna och 

sanningen som lärs ut är diktatoriska och måste följas för att inte bli utesluten. En intervjuperson 

beskriver,  
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”organisationen är motsägelsefull, organisationen hävdar att man har en personlig relation till 

Gud men att jag som individ inte kan välja och styra min egen Gudsbild och relation eftersom 

det är organisationen som definierar den”  

 

Ett viktigt instrument för att kontrollera det som sker i Jehovas vittnen är den rapportblankett där 

man rapporterar över sin tid i tjänsten. Ahrne (1994) menar att organisationer dokumenterar 

medlemmars handlingar under en lång period för att kunna kontrollera vad medlemmarna gör, 

hur mycket och hur bra de gör något och om deras uppträdande kan förbättras. 

Intervjupersonerna menar att Jehovas vittnen, olikt andra icke-sekteristiska organisationer, 

innebär att de inte kan ha ett vanligt och eget liv vid sidan av. En bra medlem i Jehovas vittnen 

ska vara lojal mot Vakttornet och de andra medlemmarna i organisationen, de ska bevisa sin tro 

till Gud varje dag, studera den utgivna litteraturen ingående och lyda alla regler.  

Bengtsson, Sjöberg och Östberg (1994); Norman, (1958) beskriver hur alla Jehovas vittnen 

kontrolleras strängt av organisationens ledning, detta visar sig bland annat när Jehovas vittnen 

samlas flera gånger i veckan för bibelstudier. Alla medlemmar är förberedda inför bibelstudierna 

och alla medlemmarna har läst och lärt sig den utgivna skriften utantill. Under bibelstudien ställs 

frågor som svaras genom att läsa upp svaret innantill från skriften. Varje månad lämnar 

medlemmarna in en rapport över hur många timmar de predikat och hur många tidningar de 

lämnat.  

 

Att Jehovas vittnen i allra högsta grad kan ses som en organisation som vilket företag som helst 

kan påvisas då ett medlemskap i en organisation innebär att medlemmen får ge upp delar av 

kontroll till organisationen. Organisationen tar över vissa delar av individen och bestämmer över 

den. För att bli fullvärdig medlem krävs det att bli döpt in i Jehovas vittnen, medlemmar som inte 

är döpta räknas inte som fullvärdiga medlemmar. Det som skiljer Jehovas vittnen från andra 

organisationer är att den upptar all vaken tid för en medlem som inte har möjlighet att agera eller 

tänka utanför deras struktur. På vanliga arbetsplatser har individen möjlighet att lämna reglerna 

och gå hem till en annan social verklighet. Den sociala verklighet som Jehovas vittnen byggt upp 

sträcker sig över hela individens liv. Nylund, (2004) påvisar även detta, han menar att sekter 
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fungerar likt andra grupper och organisationer, med rådande normer, gemensamma 

föreställningar och ledarskap. En skillnad är sektens tydliga ideologi och ett ofta karismatiskt 

ledarskap vilket leder till en mer intensiv social påverkan. Individer som söker sig till sekter 

känner sig befriade av den starka sammanhållning som uppstår men riskerar att förlora sig själva. 

 

Medlemskapet  

 

När intervjupersonerna var heltidsförkunnare kunde de lägga ner mellan 60-90 timmar i månaden 

på olika sysslor i organisationen. Om vi utgår från den statistik som Jehovas vittnen själva lagt 

upp på sin internethemsida ser vi att globalt lägger varje medlem i genomsnitt ner 209 timmar 

per år på bara värvningsarbete (Jehovah´s witnesses, 2009). En central del för Jehovas vittnen är 

missionen, dörrknackning för att värva nya medlemmar. Vittnena använder sig av en bestämd 

argumentationsmodell där man i steg försöker göra människor intresserade av vittnenas 

resonemang. Medlemmarna uppmanas att gå i tjänst så mycket som möjligt vilket har en hög 

status bland Jehovas vittnen. Så mycket som möjligt av tiden skall upptas av organisationen, 

annars finns risk att man ”faller ifrån” (Watchtower, 1994). Intervjupersonerna beskriver att 

varje dag i Jehovas vittnen innebar att visa sin trohet och uthärda nya prövningar. De upplevde 

inte att de hade någon tid att vara sjuka eller trötta då de var tvungna att vara aktiva förkunnare 

för att anses som medlemmar. Att vila var uteslutet då det var möten nästan varje dag. De andra 

vittnena brydde sig inte så mycket om varandra, de som fick uppmärksamhet var endast de som 

gick mycket i tjänst. Lidegren (2007) menar att Jehovas vittnen som organisation präglar 

medlemmarnas beteende och liv. Inom Jehovas vittnen finns veckoscheman som är tydligt 

strukturerande, vilket är en viktig nyckel till hur Jehovas vittnen kan upprätthålla ett engagemang 

hos sina medlemmar. De har riktlinjer där det finns uttryckt vad en medlem ska göra och inte 

göra, vilka tankar, känslor och beteenden som är godtagbara och vilka som inte är acceptabla. 

Fritidsintressen och umgänge med människor utanför organisationen är inte tillåtna. Individen 

förväntas att fokusera på aktiviteter inom församlingen. Alla Jehovas vittnen har uppgjorda 

scheman för hela veckan, där tre möten är inplanerade, en bibelstudiekväll, där svaren till frågor 

från Vakttornet har instuderats och en kväll i veckan tränas Jehovas vittnen att tala inför 

tilltänkta medlemmar samt slipa sina argument. En kväll träffas hela församlingen för att lyssna 
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på en föreläsning av någon äldste (ibid). Veckoscheman och de tydligt strukturerade dagarna är 

centralt för att kunna bibehålla inflytandet över medlemmarna.  

 

Alla intervjupersoners beskrivning av en vanlig dag för en församlingsmedlem innebar att de till 

frukost läste dagens text från Vakttornet för att sedan arbeta på sitt vanliga arbete. Efter 

arbetsdagens slut, gick de i tjänst och predikade 2-3 timmar för att på kvällen gå på 

församlingsmöte för att studera inför kommande möte i Rikets sal senare i veckan. För att 

förmedla ”de goda nyheterna om Guds kungarike” hålls möten flera gånger varje vecka för att 

studera bibeln och ett offentligt möte för att utbilda vittnena. Jehovas vittnen är indelade i distrikt 

som rapporterar till högkvarteret, dessa rapporteras sedan till världshögkvarteret som 

sammanställer en årsbok om vilka distrikt som uträttat vad. (Watchtower, 2009) 

 

Flera av intervjupersonerna beskrev att de la ner all vaken tid på församlingen för att de ville 

vara goda kristna. De flesta hade ett eller flera ströjobb, eftersom de inte hade tid att ha ett fast 

jobb. All ledig tid tillbringades i Rikets Sal på någon aktivitet. En intervjuperson menar att det 

var Jehovas vittnens strategi, att hålla sina medlemmar så upptagna att det inte fanns tid för 

reflektion eller att känna efter hur man mådde.  Norman (1958) påvisar att alla Jehovas vittnen 

på ett sätt är lika, de känner ett obligatorium till att predika till andra innan världens undergång, 

de känner även att de har ansvar att vara väl informerad i sanningen. De har även en skyldighet 

att erhålla förmågan att förkunna så att deras lära kan presteras på ett effektivt sätt. För att kunna 

predika på ett övertygande sätt strävar Jehovas vitten till att kunna Vakttornets skrifter och bibeln 

utantill. Anledningen till att Jehovas vittnen framstår som prydliga och välklädda bottnar i tron 

att deras utseende speglar religionen (Norman, 1958). Att medlemmarna måste vara välklädda är 

ett exempel på hur den sociala kontrollen i organisationen och mellan medlemmar kan se ut. För 

samtliga av intervjupersonerna handlande det om att hela tiden vara tvungen att se perfekt ut 

både estetiskt och andligt. 
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Att vara ett Jehovas vittnen  

 

En intervjuperson beskriver Jehovas vitten som en egen liten värld, eftersom alla läser samma 

texter och ska ha likartade finkläder där man inte tillåts att ha egna tankar. Han berättar vidare 

om att det fanns mallar för bönerna, hur man skulle be och vad man skulle säga. Detta är ett 

tydligt exempel på byråkratiskt drag från Jehovas vittnens sida, för att försäkra att alla 

medlemmar gör saker på samma sätt. Att han stannade kvar i Jehovas vittnen förklaras med 

kontrollen Jehovas vittnen hade över hans tankar och den information som medlemmarna i 

Jehovas vittnen fick ta del av. Majoriteten av intervjupersonerna beskriver organisationens 

påverkan av individen som en uppfostran där det fanns oskrivna, outtalade och formella regler 

för hur de skulle bete sig och hur de skulle klä sig.  

 

Flertalet av intervjupersonerna beskriver hur de levde med sanningen och att det endast fanns ett 

sätt att se på världen vilket kan påvisa att Jehovas vittnen är totalitär. Intervjupersonerna berättar 

att de kunskaper som finns i Jehovas vittnen inte på något sätt fick ifrågasättas eller kritiseras. 

Jehovas vittnens egna skrifter och den reglerade form av kunskap och information som 

organisationen erbjuder sina medlemmar bidrar till att de känner ett större engagemang. 

Organisationen är uppbyggd på kontroll då medlemmar uppmanas att läsa litteratur framställd av 

ledarna (Wilting, 1993). En intervjuperson som föddes in i Jehovas vittnen berättar om de 

svårigheter som uppstod i barndomen, eftersom det fanns så mycket regler inom organisationen. 

Han tyckte att det var problematiskt då han inte visste vad han fick eller inte fick göra. Han 

berättar vidare att problemet blev lättare när han lärde sig läsa eftersom Vakttornet ger ut skrifter 

om hur man ska vara och göra i olika sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

20 
 



 

 

De två intervjupersoner som växte upp i Jehovas vittnen fick höra att det var ett privilegium att 

födas in i sanningen och att de därmed haft möjlighet att växa upp med rätt vägledning. De 

beskriver hur de växte upp under bestämda former och hur de tidigt fick lära sig att sanningen 

fanns hos Jehovas vittnen och att de inom organisationen hade sina riktiga vänner. Världen 

utanför organisationen beskrevs som ond. De fem intervjupersoner som blivit värvade beskriver 

att de blivit programmerade till att tro att de levde i ett andligt paradis, att de skulle överleva 

världens undergång och få leva för evigt i ett paradis på jorden. Intervjupersonerna beskrev sitt 

engagemang till organisationen utifrån rädsla att förlora de sunda principer och det skydd mot 

problem som fanns i världen som organisationen erbjöd. En man berättar att,  

 

”Jehovas vittnen var den platsen på jorden man skulle vara på om Gud skulle kunna utrusta en 

och använda en för att vinna massorna” 

 

Organisationens kontroll och inflytande på den enskilde individen 

 

Flertalet av intervjupersonerna menar att de skulle visa sig glada oavsett vad som hänt i sina liv 

eller under sin dag och de var tvungna att rapportera andras synder till de äldsta i församlingen. 

De beskriver att det var väldigt höga krav på att verka vara glad och lycklig jämt. 

Intervjupersonerna ägnade all vaken tid till Jehovas vittne, vilket bidrog till att det fanns lite tid 

till självreflektion och de var tvungna att svälja allt som sades från ledarna för att inte bli 

uteslutna. Vilket bidrog till en självcensurering eftersom de inte var tillåtna att ställa motfrågor. 

En intervjuperson berättar att när hon var deprimerad och inte orkade gå i tjänst och på möten 

lika mycket var det hennes egna vänner i organisationen som drivit de äldsta att utesluta henne. 

Detta förklarar hon hade att göra med att först och främst vara lojal mot organisationen som 

enbart vill ha starka och aktiva medlemmar. Påverkandemekanismerna inom Jehovas vittnen 

anser intervjupersonerna vara starka, då organisationen inte är demokratisk och att medlemmarna 

bryts ner genom tillrättavisningar och genom hårt arbete för att bli mer mottagliga för kunskap 

och information från Vakttornet. En del av intervjupersonerna beskriver att organisationen skulle 

skyddas till varje pris och de inte skulle ifrågasätta den information eller läran från Jehovas 

21 
 



 

 

vittnen. Andra intervjupersoner berättar att om någon svarade fel på ett möte i Rikes Sal 

inväntades en korrigering från andra medlemmar. Några av intervjupersonerna menar att det 

rådde stark social kontroll på individens tänkande. De saker man funderade, tvivlade eller inte 

trodde på kunde de inte yttra sig om eller prata med andra om utan de fick svälja allt som lärdes 

ut. En intervjuperson beskriver det som, 

 

”allt kritiskt tänkande uppfattades som avvikande beteende vilket innebar att jag blev väldigt 

självcensurerande. Galna idéer och tankesätt fick tokspinn för att ingen vågade ifrågasätta 

rimligheten”  

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de blev beroende av organisationens miljö som Jehovas 

vittnen skapade, de behövde bekräftelse och peppning från församlingen vilket sedan togs ifrån 

individerna när de kom i kontakt med omvärlden. En intervjuperson berättar hur det kunde 

kännas,   

 

”som att lyda under en piska, som hela tiden piskade dig och uppmanade dig att du kan göra 

bättre”  

 

5.3 Uteslutning  
 

Jehovas vittnens kraftfulla sanktion är att utesluta och undvika de medlemmar som på något sätt 

går emot de läror som förespråkas. Uteslutningen innebär att all social konakt med den forne 

medlemmen bryts. Sanktionen fungerar effektivt genom att det statuerade exemplet visar de 

kvarvarande medlemmarna vad som händer med dem som inte längre ställer upp på 

organisationens villkor. Inaktiva medlemmar försöker Jehovas vittnen först få tillbaka till 

organisationen innan det leder till uteslutning. Men om medlemmarna går emot läran och begår 

synd blir medlemmen av med sitt medlemskap, ”disfellowshipped” och den individen blir 

undvikt från övriga i organisationen. (Jehovah´s witnesses, 2009) 
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Alla intervjupersoner berättar hur de blev tillsagda att ge upp vissa delar av sitt tidigare liv så 

som arbete eller vänner och att det redan i värvningsfasen fanns en stark kontroll av Jehovas 

vittnens medlemmar. Att de gick med på att ge upp delar av sitt tidigare liv kan bero på att det 

som intervjupersonerna fick tillbaka värderades mycket högre så som gemenskap och vad som 

var meningen med livet. Flera av intervjupersonerna påpekade att gemenskapen var viktigare än 

den personliga integriteten och de menade att den upplevda gemenskapen var en bluff och flera 

av intervjupersonerna kände sig ensammare och tommare efter tiden i Jehovas vittnen. Vi såg att 

de vänner som upplevts som sanna för dessa intervjupersoner inte var det, medlemmarna i 

organisationen förrådde dem när de inte följde de lagar Jehovas vittnen satt upp. Gemenskapen 

som de först känt när de gick in i Jehovas vittnen försvann sakta, denna insikt blev ett 

uppvaknade och ytterligare en orsak till varför de började ifrågasätta läran inom Jehovas vittnen 

och till sist lämnade Jehovas vittnen. Detta säger emot Lidegren (2007) som hävdat att starka 

band till ledare och medlemmar fungerar som hindrande i tankar om att lämna organisationen. 

Känslan av trygghet och att omges av likasinnade och att slippa bekymra sig för livet utanför är 

kraftfulla. Hos våra intervjupersoner såg vi att det var det starka ledarskapet i organisationen och 

bristen på starka band mellan medlemmar som istället bidrog till att de lämnade Jehovas vittnen. 

Flera av intervjupersonerna berättar att det var yttre faktorer som slutligen fick dem till en 

brytpunkt som gjorde att de lämnade Jehovas vittnen.   

 

Uteslutning av medlemmar 

 

Uteslutandet för två av intervjupersonerna började när de missade några församlingsmöten och 

drog sig undan genom att inte gå i tjänst. När detta uppmärksammades kallades 

intervjupersonerna till ett kommittémöte, där intervjupersonerna ifrågasattes. De beskriver det 

som en genomtänkt strategi som innebar en uteslutning som förbjuder all social kontakt med 

övriga medlemmar. Intervjupersonerna hade en vecka på sig att överklaga genom att de skriftligt 

förklarar hur de anser sig blivit missförstådda, vilket är ännu ett tecken på en byråkratisering 

inom Jehovas vittnen. 
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Andra kvarvarande medlemmar bröt kontakten med intervjupersonerna så fort de inte gick på 

möten eller i tjänst, även om detta berodde på sjukdom. Lidegrens (2007) avhandling motsäger 

detta, hennes slutsats är att medlemmar som slutar missionera endast anses svaga och fortfarande 

kan aktiveras. Efter att intervjupersonerna hoppat av eller uteslutits ur Jehovas vittnen har ingen 

inom Jehovas vittnen tagit kontakt med någon av intervjupersonerna. När intervjupersonerna har 

mött tidigare vänner och medlemmar från Jehovas vittnen har de stirrat förbi dem och ignorerat 

dem som om de inte fanns.   

 

Två av intervjupersonerna beskrev hur de blev nedsvärtade på församlingsmötena, att de var 

förmörkade av djävulen och att andra inte skulle lyssna på dem för att de var smittade. Ingen av 

intervjupersonerna kände sig välkomna tillbaka till Jehovas vittnen efter att församlingen förstått 

att det inte gick att vända om dem till den sunda läran igen. Intervjupersonerna beskrev att de 

efter avhoppet inte tagits emot med öppna armar och berättar att utstötningen blev så stark 

eftersom de valt bort det gemensamma synsättet av världen. Intervjupersonerna beskrev att 

övriga medlemmarna blev fientliga mot dem, vilket förklaras med att de som är kvar i 

organisationen saknar kritisk tänkande och inte vågar eller vill ifrågasätta de äldste och ledarna i 

Jehovas vittnen.  

 

Intervjupersonernas nya tankesätt uppfattades som provocerande för församlingen, som menade 

att de blivit lurande av djävulen. De blev då uppmanande att inte berätta för någon om deras nya 

tankesätt eftersom de valt en väg som inte var respektfull mot ledarskapet. En intervjuperson 

som blev tillsagd att hans nya tankesätt kom från djävulen menade att han då inte längre visste 

vad som var rätt eller fel. Han berättar,  

 

”det som var tufft var att börja ifrågasätta allt efter så lång tid, ifrågasätta vem Jehovas vittnen 

var och vad de trodde på” 

 

För flertalet av intervjupersonerna var uteslutningen svår då den innebar en utfrysning, i form av 

undvikande och ett avvisande beteende från andra medlemmar som intervjupersonerna tidigare 

känt en gemenskap och tilltro till. Då medlemmar i Jehovas vittnens inte kan bestämma hur de 
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vill leva eller välja att avsluta sitt medlemskap när de vill anser vi att detta är en del av vad som 

skiljer Jehovas vittnen från andra organisationer.  

 

Det finns tydliga gränser i alla sociala sammanhang, vi tolkar dock att Jehovas vittnen med en 

dygnet runt kontroll som lite skarpare med regler och tankesätt som aldrig försvinner. En 

intervjuperson uttrycker, 

 

”säger man något blir man utslängd, de är bara att hålla god min. På en arbetsplats kan man ju 

bara gå hem och klaga men de här var ju dygnet runt och hela tiden. Man har ju inget eget liv 

med andra regler utanför”   

 

De flesta intervjupersonerna poängterar att det var reglerna och prestationskraven inom 

organisationen som var avgörande för dem att lämna Jehovas vittnen som de med hjälp av 

utomstående faktorer såg klarare. En intervjuperson beskriver att hon inte kunde leva upp till 

organisationens krav och var inte kapabel att gå i tjänst. Hon ansågs därför inte som produktiv 

och blev då utesluten från Jehovas vittnen.  

 

5.4 Slutsatser 
 

Likt många andra sekter startade Jehovas vittnen med en liten skara medlemmar och en 

karismatisk ledare. Nylund (2004) menar att det i demokratiska grupper är svårare för en enskild 

ledare att ensam påverka en hel grupps tänkesätt och handlingsmönster. I sekter har den 

karismatiska ledaren byggt upp en rädsla hos medlemmarna, de blir rädda att tänka självständigt, 

rädda för världen utanför sekten, då den beskrivits som ond (ibid). I takt med att medlemsantalet 

ökade och de karismatiska ledarna dog blev Jehovas vittnen tvungna att byråkratisera sin 

organisation för att upprätthålla de regler och moraler som tidigare styrdes av den karismatiska 

ledaren. För att upprätta en kontroll över sina medlemmar blir regler istället styrande och 

individerna börjar också kontrolleras via mer formaliserade rutiner och sanktioner. Max Weber 

talar om att organisationer ofta startar med en karismatisk ledare och ett litet antal medlemmar 
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som så småningom i takt med att organisationen växer måste bytas ut. Det är när organisationen 

blivit för stor eller den tidigare ledaren försvunnit ur bilden som en byråkratisering sker för att 

upprätthålla organisationens regler och lagar (Månson, Boglind & Eliason, 2009). Det skulle 

kunna vara genom denna byråkratisering som Jehovas vittnen klarar av att upprätthålla ett 

engagemang och underkastelse hos sina medlemmar, på detta sätt lyckas Jehovas vittnen att 

bibehålla ett starkt inflytande över sina medlemmar. Jehovas vittnen som är global organisation 

spridd över ett stort geografiskt område har inte möjlighet att ledas genom ett karismatiskt 

ledarskap. Ett annat sätt för Jehovas vittnen att upprätthålla sin organisation kan vara att utesluta 

tvivlarna för att de går emot de regler och normer som uppkommit i byråkratiseringen. Det starka 

inflytandet som organisationen har över sina medlemmar går att förklaras med deras 

förhållningssätt till avhoppare. Det starka förhållningssättet där avhoppare blir ignorerade och 

undvikta leder till att kvarvarande medlemmar följer organisationens regler.  

 

Angiveriet och den sociala kontrollen inom organisationen bidrar till att Jehovas vittnen kan 

upprätthålla sitt system. Jehovas vittnen har många olika strategier för att upprätthålla ett 

engagemang och underkastelse hos sina medlemmar. Redan i värvningsfasen har Jehovas vittnen 

upprättat ett engagemang genom att erbjuda något som värderas högt för individen. Värvningen 

är en central del för att fånga nya medlemmar men är också en central del till att bibehålla 

kontroll och inflytande över existerande medlemmar. Värvningsprocessen är en stor del av 

organisationens arbete, där medlemmarna kontrollerar och övervakar enskilda medlemmars 

engagemang. Precis som ett modernt företag, utbildar medlemmarna varandra om hur man ska 

gå tillväga när man kontaktar nya ”kunder”, det finns en klädkod (som också finns på många 

företag), det finns personer som kontrollerar medlemmarnas effektivitet och arbetsinsatser, precis 

som vilket modernt företag som helst. Att medlemmarna ägnar hela sina liv åt Jehovas vittnen på 

ett genomgripande sätt kan bottna i organisationens strukturerade och rutinartade levnadssätt 

som gör att individen ges liten möjlighet att tänka och reflektera på andra sätt, med andra 

perspektiv. Detta är ett bevis på att Jehovas vittnen är en totalitär organisation där medlemmarna 

befinner sig innanför en osynlig mur. Det är först när medlemmarna börjar tvivla på sitt 

medlemskap som muren blir synlig för dem och de får en insikt i att de levt som i ett fängelse, 
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vilket är likt Goffmans (1991) teorier om totalitära institutioner som är en plats där individer 

lever avskärmade från det större samhället. Jehovas vittnen utesluter den övriga världen genom 

att de begränsar medlemmarna genom att bestämma vilken information de får ta del av. Den 

sociala kontrollen och de gränsdragningar som finns inom Jehovas vittnen är liknande de som 

finns i vilken organisation som helst. Det som skiljer dessa organisationer är snarare att den 

sociala kontrollen och gränsdragningen är lite hårdare än den i övriga organisationer. Det som 

även skiljer Jehovas vittnen från övriga organisationer är att de individuella behoven helt och 

hållet hamnar i skymundan för de kollektiva målen. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
  

-                           Antal månader/ år i Jehovas vittnen – tidperiod? 
-                           Ålder vid första kontakt med Jehovas vittnen? 
-                           Är du infödd i Jehovas vittnen? 
-                           Ålder vid utgångsprocessen? 

  
1. Hur såg ingångsprocessen till Jehovas vittnen ut? 
  
Hur såg situationen ut kring dig, under vilka förhållanden levde du?  
  
2. Infödd i Jehovas vittnen 
  
Vad krävs för att bli medlem i Jehovas vittnen när ens föräldrar är med?  
 
Om du som barn hade funderingar eller inte riktigt förstod Jehovas vittnens koncept, hur ställde 
sig dina föräldrar till detta? 
  
3.    Medlem i Jehovas vittnen   
  
Hur skulle du beskriva din tid i Jehovas vittnen?  
   
Hur såg en vanlig dag ut i församlingen?  
  
Hur skulle en bra medlem av Jehovas vittnen vara? 
  
Berätta lite om organisationen. 
 
När ni arbetade på fältet, hur såg arbetsuppgifterna ut?  
 
4. Efter Jehovas vittnen 
  
Vad fick dig att vilja lämna?  
  
Hur togs du emot av övriga Jehovas vittnen efter avhoppet? 
  
5.  Egna tankar om livet innan, i och efter tiden i Jehovas vittnen. 
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Bilaga 2 

Missiv brev till forum 
  
Hej,  
 
Vi söker personer som har tillhört och lämnat en sekt/fri religiös rörelse till vårt Examensarbete.  
Har du erfarenhet av detta eller känner du någon som kan tänka sig ställa upp på en intervju? 
 
Vänliga hälsningar  
Elin Ayani och Melissa Fernandes  
 
För mer information eller önskan om att medverka kontakta oss på: 
 
Elin Ayani 
xxxxxxxx 
 
Melissa Fernandes  
xxxxxxxx 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 
 



 

 

 

Bilaga 3 

Missivbrev till intervjupersonerna 

  

  

Hej, 

Tack för att du valt att medverka i vårt Examensarbete som vi skriver i Sociologi på Stockholms 

Universitet. 

 

Syftet med vår studie är att belysa era erfarenheter av tiden i en Jehovas vittnen. Ur ett 

sociologiskt perspektiv är vi intresserade av organisationen.  

 

Du som väljer att medverka i vår forskning kommer att vara anonym. Du kan när som helst 

avbryta din medverkan och när den slutliga rapporten är färdig kommer du ha möjlighet att ta del 

av resultatet. All information är konfidentiell och kommer inte användas till något annat än vår 

uppsats.  

 

Har du frågor innan är det bara att kontakta oss! 

Tack igen för att du vill ställa upp! 

Vänligen 

Elin och Melissa 

xxxxxxxxxxxxx 
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