
Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen 

Mastersprogrammet i Sociologi 

Masteruppsats sociologi 30 hp 

VT- 2013 

Handledare: Kerstin Rathsman  

Examinator: Bo Lewin 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Du var ingenting nu, för du skulle leva sen” 

En intervjustudie av avhoppare från Jehovas vittnen och deras 

identitetsuppfattning 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Nylund 

2013-05-20 

 



 
 

Sammanfattning: 

Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv och avser 

undersöka identitetsuppfattningen hos personer som är uppväxta inom Jehovas vittnen och lämnat 

den. Informanterna är alla deltagare i FROM-projektet, i frivillig organisationen Hjälpkällans regi.  Syftet 

med uppsatsen är att få en bredare förståelse hur informanterna uppfattar och beskriver sin identitet 

nu och då, samt vilken roll Hjälpkällan och FROM-projektet har haft i identitetsformationen. Två män 

och fyra kvinnor deltog i studien. Intervjuerna gjordes face-to-face, via Skype och telefon. Den 

teoretiska referensramen är symbolisk interaktionism med olika begrepp relaterade till identitet samt 

några stödbegrepp. Den identitet i dåtid som framkom var ett annorlundaskap bland människor med 

en beskrivning av regler och krav som de förväntades följa. Identiteten i nutid innefattar frihet och 

social-individualism. Friheten följs åt med både tillägg och undantag och social-individualismen innebär 

att informanterna vill utveckla sina egna identiteter i samhället som inte är relaterade till grupper. De 

identifierar sig med sin bakgrund men ser framåt. Hjälpkällan och FROM-projektets betydelse för 

identitetsformationen var främst för kvinnorna och de som relativt nyligen lämnat Jehovas vittnen. 

Detta eftersom Hjälpkällan inte fanns när de informanter som har längst erfarenhet utanför lämnade 

Jehovas vittnen. Bekräftelse och gemenskap inom Hjälpkällan och FROM-projektet var den viktigaste 

betydelsen för identitetsformationen för informanterna.  

Nyckelord: avhoppare, Jehovas vittnen, religions- och tankefrihet, barndom i sekt, sekt, identitet.  

Kontaktinformation: epost: lotta_nylund78@hotmail.com, tel: 0707184410 
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Förord 

Under skrivprocessen i uppsatsen har jag vidgat mina vyer och fått träffa nya människor med 

andra perspektiv och erfarenheter. Nya perspektiv, och så många som möjligt, tycker jag 

personligen är spännande eftersom det ger nya tankar att tänka. Jag har blivit berörd av 

berättelserna och jag hoppas att kunskapen kan leda till nya möjligheter att hjälpa andra 

människor i den unika situation de befinner sig i. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit 

med i uppsatsen! 

Till alla informanter: Ett stort tack till alla er som ställde upp och delade er berättelse och gav 

av er tid. Uppsatsen hade inte blivit av utan er. Jag är så tacksam! Jag vill önska er allt gott och 

lycka till i framtiden! 

Kerstin Rathsman: Tack Kerstin för ditt stöd och din uppmuntran genomgående under 

uppsatsarbetet. Många goda tips och råd av dig har gett uppsatsen ett ordentligt lyft. Tack! Allt 

gott! 

Noomi Lappalainen: Tusen tack, Noomi, för all den hjälp jag har fått av dig med kontakter och 

tips. Jag önskar dig lycka till i ditt fortsatta viktiga arbete! 

Hans Hermansson: Tack för att du tagit dig tid och ville ställa upp för en intervju. Du har 

bidragit till ett större perspektiv i uppsatsen med din kunskap. Det var modigt gjort av dig, med 

tanke på ämnesområdet. Tack! 

Till alla mina nära och kära: Tack alla för ert stöd och er uppmuntran under uppsatsarbetet. 

Förlåt för mitt asociala beteende under denna termin. Min tid tillhör er igen.  
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1. Inledning 
För ett par år sedan var en av mina vänner ute och reste i Europa. När hon kom hem hade hon 

två personer med sig som inte lämnade henne ensam med någon. De var hennes stöd för att 

kunna vara stark mot sin familj och sina vänner. Hon hade gått med i en sekt och var beredd att 

kämpa mot alla för sin nyvunna tro och plats i sekten. Sedan dess har hon flyttat och klippt sina 

band till familj och vänner. Det var sju år sedan. Allt sedan dess har hon funnits med i mina 

tankar då och då. Jag undrar vilket liv hon lever, om hon är i knipa och behöver hjälp, eller om 

hon lever ett bra liv och jag är orolig i onödan. Men främst har mina tankar handlat om hur hon 

kommer att hantera situationen om hon vill lämna sekten. Om hon verkligen skulle vilja lämna 

sekten en dag, har hon då sin familj att återvända till? Hur är det med individer som måste 

lämna sin familj när de även lämnar sekten? För individer som vuxit upp i en sekt kan friheten 

från religion vara större och kräva mer än för andra. Denna uppsats kommer att fokusera på 

dessa personer och deras berättelser.  

1.1 Disposition 
Denna uppsats handlar om de personer som är uppväxta inom en sekt och har valt att lämna 

den. Inledningsavsnittet i uppsatsen kommer att behandla olika aspekter, för en större förståelse 

för ämnet. Inledningen innefattar sektdefinition med närmare presentation av Jehovas vittnen 

med olika perspektiv. Även ett tidigare forskningsavsnitt, allmänt om sektavhoppare, men 

också barn- och ungdom inom sekter. Forskningsavsnittet behandlar ett brett vetenskapligt 

perspektiv av sekter och sektavhoppare för att få en helhetsbild. Inledningen innefattar även en 

presentation av den hjälporganisation som uppsatsen har varit del i. Efter presentationen av 

hjälporganisationen följer syfte och frågeställningar för uppsatsen. Den teoretiska 

referensramen presenterar den symboliska interaktionistiska teorin med de valda begreppen 

som tolkningsram för uppsatsen. Referensramen följs av ett metodavsnitt där en beskrivning av 

den valda metoden, urval och tillvägagångssätt samt olika aspekter av eventuell inverkan på 

uppsatsen görs. Det gäller främst en utförlig beskrivning av forskarroll och förförståelse. 

Metodavsnittet avslutas med en beskrivning av analysmetoden som använts, och följs av en 

gemensam sammanfattning av intervjuerna. Sammanfattningen av intervjuerna beskrivs enligt 

intervjuguiden för uppsatsen. Efter sammanfattningen presenterats följer analys. Analysen är 

skriven i enlighet med den teoretiska referensramen och är skriven utifrån de teoretiska 

begreppen. Slutligen följer en diskussion där metoden för uppsatsen diskuteras med de fördelar 

och nackdelar som framkommit. Den avslutande diskussionen handlar om en del av det som 
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beskrivits i inledningen i relation till informanternas berättelser, men även andra aspekter som 

framkommit i uppsatsen.  Diskussionen avslutas med en slutsats som är beskriven i relation till 

syftet samt förslag för framtida forskning. Först beskrivs sektavsnittet nedan.   

1.2. Sekt 
Under denna rubrik följer olika delar som innefattar sekt. Först görs en beskrivning allmänt 

gällande sekter och en definition av sekt bestäms. Teorin ”mind-control” följer, med syfte att 

få ett annat perspektiv och förståelse vad som sker inom sekter. Slutligen beskrivs Jehovas 

vittnen med olika perspektiv.   

1.2.1. Sektdefinition  

Orden sekt och kult har i det svenska språket blivit laddade med en negativ ton vilket har 

medfört att begreppen numera sällan används i religionsvetenskapliga sammanhang. Sekt har 

varit en beskrivning för det som anses vara annorlunda och som bör betraktas med 

misstänksamhet. Nästan alla religioner har i början mer eller mindre betraktats med 

misstänksamhet, en hotande och underlig avvikelse i samhället med sin nytolkning av en 

gammal tradition. Istället används numera beteckningen nya religiösa rörelser i 

religionsvetenskapliga sammanhang (Antoon Geels & Owe Wikström, 2006: 411). Enligt 

religionsvetaren Liselotte Frisk (1998) har benämningen kult vanligen använts i USA medan 

samma fenomen kallats för sekt i Sverige. Hon undviker dessa benämningar och väljer hellre 

nya religiösa rörelser, på grund av att det ännu inte finns någon allmänt accepterad definition 

av sekt (Frisk, 1998: 219). För att försöka reda ut begreppet sekt kommer några definitioner att 

presenteras som ringar in begreppet för denna uppsats. En äldre åtskillnad mellan kyrka och 

sekt beskrivs av Max Weber (1986: 77-78) i Kapitalismens uppkomst (en översättning ur 

författarens Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie ; Wirtschaftsgeschichte). Han menar 

då att medlemskapet i en kyrka får man genom att man föds in i den, samt att kyrkan är en 

nådeinstitution som är till för alla. I sekten däremot, är medlemskapet frivilligt och 

medlemmarna är religiöst kvalificerade för gruppen och en uteslutning ur gruppen är möjlig. 

Denna distinktion är i dagens samhälle för gammal för att användas som typologi men ger en 

bakgrund och en fingervisning för sekt-begreppet. I dagens samhälle finns många olika 

religioner samt grupperingar vilket gör att det behövs en ny form av typologi för att särskilja 

dessa. Karl-Erik Nylund, präst i Svenska kyrkan och sektforskare, gör en typologi för den 

svenska samhällskontexten genom att skilja mellan kult (ex. Ambres), manipulativa sekter (ex. 

Scientologikyrkan), sekter (ex. Maranata), frikyrkor (ex. Pingströrelsen) och kyrkor (ex. 

Svenska kyrkan). Nylund menar att sekter är olika varandra och har ofta olika utgångspunkt 
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och arbetssätt, vilket gör en gemensam definition svårare. Han gör därför en distinktion mellan 

sekter och manipulativa sekter Nylund (2004: 41). Han definierar sekt som: 

en religiös eller annan rörelse som avviker kulturellt, socialt eller religiöst från den rådande 

och allmänt accepterade strukturen. En sekt har ett unikt budskap och godkänner inte andras 

tolkningar eller värderingar av det religiösa budskapet (Nylund, 2004: 39).  

En manipulativ sekt definierar han som: ”är religiös eller annan rörelse som medvetet försöker radera ut 

jag-identiteten och ersätter den med en pseudo-identitet som styrs av en ideolog eller ideologi” (Nylund, 2004: 

41).  Nylund anger Jehovas vittnen som ett exempel på en manipulativ sekt. Nylund anger fyra 

kriterier för den manipulativa sekten: 1) Aggression – bestraffning ges till medlemmar som 

tvivlar eller kritiserar rörelsens/ ledarens tolkning av budskapet. 2) Aversion – kritik och ibland 

även förföljelse mot utomstående som är kritiska till gruppen, ofta anhöriga och media. 3) 

Alienation – en slutenhet inom gruppen. Ett avståndstagande från samhället och andra kyrkor, 

vilket också kan innebära vänner och familj. 4) Absolut sanning – finns endast inom sekten och 

ledaren/ledarna har ensamrätt på tolkningen av den. Nylund menar dock att inom alla grupper, 

oavsett om de är religiösa eller inte, kan det förekomma miljöer med ”sektoida” drag (Nylund, 

2004: 40).  

1.2.2. Mind-control 

Steven Hassan (1990), en amerikansk rådgivare för personer som vill lämna en sekt, har 

utvecklat en teori om hur individer påverkas inom en sekt. Teorin kallas för mind-control och 

”kan förstås som ett system av influenser som stör en individs identitet (tro, beteende, tankar 

och känslor) och ersätter den med en ny identitet” (Hassan 1990: 7, min översättning). Hassan 

menar att all mind-control inte är negativ så länge individen själv får avgöra och sätta gränsen, 

exempelvis hypnos vid rökavvänjning. Teorin är dock grundad på forskning av grupper som 

anses vara destruktiva. Teorin mind-control bör inte blandas ihop med hjärntvättsteori. Termen 

hjärntvätt myntades av journalisten Edward Hunter 1951. Termen användes som beskrivning 

av hur fångade amerikanska soldater ändrade sina värderingar och lojaliteter. Hjärntvätt är 

tvingande, men den utsatta individen vet om att han är i händerna på en fiende (Hassan, 1990: 

55). Mind-control innefattar beteende-, tanke-, känslo- och informationskontroll som påverkar 

individen och dennes identitetsuppfattning. Beteendekontroll är en reglering av en individs 

fysiska verklighet. Denna sker genom en kontroll av dennes miljö; var man bor, vilka kläder 

som används, vilken mat som äts och vilka jobb man har. Det finns ett strikt schema att följa 

och beteenden kontrolleras genom krav att alla fungerar som en grupp. Individualism 

motverkas. Ledaren kan inte kontrollera en individs inre tankar men genom att sätta upp regler 

för beteende påverkas individens tankar och inställning. Tankekontroll omfattar att indoktrinera 
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medlemmar att de internaliserar gruppens lära, integrerar ett nytt språk och lär individen att 

själv sätta gränser för sina egna tankar, för att hålla tankarna centrerade. I manipulativa sekter 

internaliseras ideologin som sanning, den enda kartan över verkligheten. En medlem behöver 

inte tänka själv, för läran tänker för henne. Känslokontrollen försöker manipulera och begränsa 

utbudet av individens känslor. Skuld och rädsla är viktiga verktyg att hålla individerna under 

kontroll. Skulden används för att producera överrensstämmelse och efterlevnad. Rädsla 

används för att binda medlemmarna på två sätt; 1) rädsla för fienden utanför gruppen som 

kommer att förfölja dig och 2) skräck för upptäckt och straff av ledarna. Medlemmarna hålls i 

en obalans av ledarna, berömda vid ett tillfälle och utskällda vid nästa. Indoktrineringen av 

medlemmarna vad som kommer att hända om de lämnar gruppen, är den mest kraftfulla 

tekniken. Budskapet innefattar att de kommer att försvinna eller vara försvarslösa mot mörka 

fasor; att de kommer att bli galna, dödas eller begå självmord om de lämnar gruppen. 

Sektledarna berättar för allmänheten och gruppens medlemmar att det är fritt att lämna gruppen. 

Medlemmarna är dock inte fria att lämna gruppen eftersom de är indoktrinerade med en stark 

rädsla för omvärlden. Informationskontroll används som ett verktyg för att medlemmarna inte 

ska kunna göra välgrundade bedömningar. Informationskontroller sträcker sig över alla 

relationer. Medlemmarna får inte prata med varandra om något kritiskt om ledaren, läran eller 

organisationen och måste spionera på varandra och rapportera felaktiga aktiviteter eller 

kommentarer till ledaren. Medlemmarna uppmanas undvika att hålla kontakt med ex-

medlemmar eller kritiker. Sektideologiska doktriner har även skild information inom och 

utanför gruppen. Tillsammans bildar dessa olika kontroller en manipulativ enhet som kan 

påverka vilken individ som helst, även de som anser sig vara mycket starka. Hassan påpekar 

däremot att ingen grupp gör allt som är beskrivet inom de olika formerna av kontroll (Hassan, 

1990: 55, 60-66). 

1.2.3. Jehovas vittnen 

Jehovas vittnen menar själva att de inte är en sekt, på grund av att de inte har brutit med en 

etablerad religion. Deras definition av sekt är följande:  

 En sekt har definierats som en grupp som brutit sig loss från en etablerad religion. Jehovas 

vittnen har inte brutit sig loss från någon annan religiös grupp. I stället menar vi att vi har 

återställt den form av kristendom som utövades under det första århundradet 

(http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/inte-en-sekt/).   

Journalisten Claes Svahn (2007) menar dock att Jehovas vittnen är en sekt på kristen grund. 

Den är grundad av Charles Taze Russel (1852-1916) som gjorde sin egen tolkning av bibeln. 

Läran har utvecklats över tid. Idag går läran i stora drag ut på att Gud hade två söner, Mikael 

http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/inte-en-sekt/
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och Lucifer (djävulen). Lucifer gjorde uppror mot Jehova och blev jordens härskare medan 

Mikael föddes som Kristus (Svahn, 2007: 93-104). 1990 fanns det 21 910 medlemmar i Sverige 

enligt religionssociologen Margareta Skog (1992). Detta bekräftas av en person på Jehovas 

vittnens Skandinaviska kontor, där han nämner 22 000 aktiva personer inom Jehovas vittnen 

idag. Med aktiva personer menas de som regelbundet är med och går ut och knackar dörr. 

Jehovas vittnen menar att vi lever i den yttersta tiden och är mycket fokuserade på tiden och 

har angett olika datum för jordens undergång. Andra beräknade siffror är att endast 144 000 får 

komma till himmelriket. Vem som får vara i denna skara bestäms på huvudkontoret i New York 

där en lista på alla de räknade finns. Jehovas vittnen har asociala drag, såsom att medlemmarna 

undviker att engagera sig i samhällslivet eftersom staten ses som ett Satans redskap, gör inte 

militärtjänstgöring, röstar inte, firar inte vare sig födelsedagar, julafton eller andra samhälleliga 

högtider samt ger eller tar inte emot blod eftersom det anses beröva honom/henne det eviga 

livet. Det är en auktoritär organisation där kritik inte är välkommen. Gud leder ledarna som i 

sin tur utser äldstebröder. De problem som uppstår inom organisationen ska lösas inom den och 

ingen beblandning med resten av samhället bör göras. De som väljer att avvika från gruppen 

blir utfrysta. På detta sätt hoppas organisationen kunna påverka individerna att komma på bättre 

tankar och att de ska återvända (Svahn, 2007: 93-102). Detta håller Jehovas vittnen själva med 

om och menar att målet är att få avvikarna att bli Jehovas vittnen igen. 

 Uteslutna personer som överger det felaktiga uppförandet och visar en uppriktig önskan att 

leva efter Bibelns moralnormer är alltid välkomna att bli medlemmar i församlingen igen 

(http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/shunning/).  

En äldste i Jehovas vittnen, Hans Hermansson, intervjuades om dopets betydelse och religions- 

och tankefrihet bland barn och unga inom Jehovas vittnen. Detta finns beskrivet i de två följande 

styckena.  

1.2.3.1. Dopet inom Jehovas vittnen 

Enligt Hermansson är dopet hos Jehovas vittnen inte ett barndop utan ett dop där individen själv 

bestämmer tidpunkt för dopet baserat på tillräcklig kunskap om dopets innebörd. Dopet handlar 

bland annat om att ångra sina synder och att få fred med sin skapare och därigenom ha ett 

personligt förhållande till honom. Dopet är ett personligt val men föräldrarna hjälper sina barn 

att ge dem kunskap i bibeln så att de ska kunna fatta ett informerat val baserat på sin egen 

personliga övertygelse. Dopet kan liknas vid ett äktenskap eller ett kontrakt. Personen visar 

igenom sitt dop att han eller hon vill tjäna Gud och följa hans lagar. Dopet är därför inte målet 

utan starten på den kristna vägen. Det finns ingen åldersgräns för när dopet kan göras men sker 

oftast kring 15-18 års ålder, ibland lite senare och ibland lite tidigare, beroende på mognad dock 

http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/shunning/
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sällan mycket tidigare. Om individen väljer att gå ur Jehovas vittnen är det en skillnad om man 

är ett döpt Jehovas Vittne eller inte. Om individen inte är döpt betraktas inte denne som 

utesluten. När någon väljer att låta döpa sig har denne kunskap angående hur Jehovas vittnen 

ser på de som blir uteslutna. De uteslutna betraktas inte som dåliga människor eller att de skulle 

vara mindre värda men Jehovas vittnen som församling kommer inte att söka deras umgänge.  

1.2.3.2. Religions- och tankefrihet inom Jehovas vittnen 

Religions- och tankefrihet inom Jehovas vittnen finns, enligt Hermansson. Alla får tänka fritt 

och alla har en fri vilja att välja sin väg i livet. Däremot tror Jehovas Vittnen att de har förstått 

bibelns budskap så till den grad att de talar om sanningen dvs.  ”Guds sanning”.  Har någon en 

uppfattning om bibelns budskap som inte harmoniserar med Jehovas Vittnens tro i större frågor 

så kan det leda till en diskussion inom församlingen.  På samma sätt sker det inom familjen om 

ett barn har en annan uppfattning men i slutändan avgör alla barn eller vuxna vad man vill tro 

och vilken levnadsbana man vill följa i livet. Församlingen sätter inte upp riktlinjer för allt men 

eftersom det inom Jehovas vittnen finns alla möjliga personlighetstyper så kan det för vissa 

föräldrar vara väldigt svart och vitt. Det finns ett visst regelverk som är grundat helt och hållet 

på bibeln för vad som är godtagbart och inte inom Jehovas Vittnen.  Bibeln fördömer t ex att 

använda droger, ljuga, stjäla, sexuell omoraliskhet. Barnen som växer upp i Jehovas vittnen 

lever till viss del ett annorlunda liv än andra i samhället, t ex genom att vissa högtider såsom 

jul eller födelsedagar inte firas. Föräldrar som är Jehovas vittnen är övertygade om att deras val 

i livet är det bästa även för sina barn och tar därför med dem på möten och hjälper dem att 

uppskatta bibelns budskap. På samma sätt som i det övriga samhället minskar förälderns 

inflytande med tiden och när barnet når övre tonåren så bestämmer denne själv vilken väg han 

eller hon vill välja i livet. 

1.3. Tidigare forskning 
Inom detta avsnitt beskrivs den forskning som finns angående sektavhoppare i allmänna 

termer. Barn- och ungdomar inom sekter tas upp som en separat underrubrik.  

1.3.1. Sekter och sektavhoppare  

Det finns en rad olika fokus på forskningen av sekter.  Mer eller mindre accepterade idéer om 

sekter och deras medlemmar och före detta medlemmar har påträffats. Tidigare har teorier om 

hjärntvätt beskrivits som metod för rekrytering av nya medlemmar och som orsak till att de 

stannar i sekten. Det blev vanligt med idéer om sekterna som sjukliga och att avprogrammering 

var nödvändig för att återställa ex-medlemmarna till det normala (Thomas Robbins & Dick 

Anthony, 1982; Stuart Wright, 1984). Samhällets syn på nya religioner och sekter har 
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konstruerats genom berättelser med negativ karaktär från ex-medlemmar (James Lewis & 

David Bromley, 1987) Teorier om sekter som sjukliga har kritiserats baserat på andra 

forskningsresultat. Religionsvetaren Lewis (1989) hävdar att före detta medlemmar från en sekt 

som ofrivilligt sätts i avprogrammering visade mer överensstämmelse med antikultrörelsens 

attityder om hjärntvätt och sjuklighet av sekter, än en ex-medlem som frivilligt lämnade 

gruppen och inte ingick i avprogrammeringens aktiviteter. Före detta medlemmar som frivilligt 

lämnade sekten visade en mer fördomsfri inställning till sekten än den som ofrivilligt lämnade 

den.  Detta bekräftas också av sociologen Wright (1984) som menar att ex-medlemmarna visade 

ambivalens i sina känslor gentemot sekten. Han menar att det är ex-medlemmarnas vägran att 

förenkla en komplex serie av erfarenheter, händelser och känslomässiga band som är grunden 

för deras ambivalens. De starka känslomässiga band en ex-medlem kan känna för 

medlemmarna kommer inte automatiskt att avfärdas som ogiltiga även om de har ideologiska 

skillnader. För den frivillige ex-medlemmen blir utvärderingen av sekten en process där 

erfarenheter och händelser separeras från varandra. Detta gör henne fri att försvara vissa 

aktiviteter inom sekten och kritisera andra. När man jämför olika religiösa sekter med dess 

medlemmar och före detta medlemmar, kan det finnas skillnader mellan sekterna som gör 

jämförelsen icke-pålitlig. Före detta medlemmar i en religiös sekt behöver inte vara eller agera 

på samma sätt som en före detta medlem från en annan religiös sekt. Avhopparna har olika 

roller beroende på vilken typ av organisation de kommer från, menar sociologen Bromley 

(1998). Det kan även finnas andra skillnader som kan påverka hur individen ser och hanterar 

sin situation, men även likheter. I en artikel av Wright (1991) finner han ett samband mellan de 

känslor som en före detta sektmedlem gått igenom och en individ som gått igenom en 

skilsmässa. Han menar att båda går igenom liknande känslomässiga svårigheter. Vanliga 

svårigheter i båda fallen är depression, känsla av förlust av mening med livet, förlust av vänner 

och ånger över förlorad tid. Vad som orsakar de emotionella svårigheterna för en ex-medlem 

av en sekt framgår inte i den studien men enligt psykologen Michael Langone (1993:287) 

innefattar post-sekt symtom av ”floating” (att ofrivilligt glida tillbaka till den tidigare 

livsvärlds-förståelsen, liknande ”flashback”), koncentrationssvårigheter, 

beroende/undergivenhet, minnesförlust, ångest, skuldkänsla och rädsla, främst av det de lärt sig 

av sekten som kommer att hända med dem som är avhoppare. Dock visar en studie av Lewis & 

Bromley (1987) att den emotionella turbulensen i större utsträckning är relaterat till 

utbrytningsprocessen än de inom-sektliga erfarenheterna. De menar att en individ får mycket 

litet utrymme att själv forma sin roll genom att utsättas för en tvingande socialisering och 

resocialisering i processen till medlemskap i det övriga samhället. Det normala i alla nya 
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förändringar är att själv forma sin roll över tid. De menar att den tvingande socialiseringen, 

avprogrammeringen, sätter individen i olika sociala och psykologiska övergångsrelaterade 

anpassningsproblem. Psykologen Margaret Singer & sociologen Janja Lalich (1995:295) menar 

däremot att avprogrammering eller exit- rådgivning är den bästa, lättaste, snabba och effektiva 

metoden för att individen ska kunna återgå till ett normalt liv. Detta genom den kunskap som 

rådgivarna har angående sekternas påverkan på individen och metoderna som använts inom 

sekten. Huruvida avprogrammering är nödvändig för att återställa individen till det normala är 

osäkert på grund av olika forskningsresultat som har redovisats ovan. Utifrån de redovisade 

forskningsresultaten anges en tendens till två olika läger om sekter och avhoppare; de som är 

för avprogrammering av sektavhopparen och de som är emot avprogrammering.  De som är för 

en avprogrammering menar att avprogrammering är det bästa sättet att få individen att kunna 

återgå till ett normalt liv. De som är emot avprogrammering menar istället att den är en 

tvingande socialisering och att individen formas med avprogrammeringens attityder och 

inställning till samhället och sekten.  

1.3.2. Barn och ungdom i sekt 

De flesta artiklar om sekter och avhoppare handlar om resultaten vuxna/unga vuxna som 

frivilligt har anslutit sig till en avvikande religiös grupp och sedan valt att lämna gruppen. Enligt 

Stuart Wright & Elisabeth Piper (1986) är de nya religionerna nästan uteslutande 

ungdomsrörelser. De menar att individer som väljer att gå in i nya religioner eller sekter är 

unga. I deras studie av unga vuxna som valt att ingå i en sekt och deras familje-relationer, 

framkommer att deras medlemskap i sekten är beroende av föräldrarnas attityder till sekten 

samt de intervjuades upplevelse av sin ungdomstid. Förälderns ogillande av sonens eller dotters 

val att ingå i en sekt var den mest förklarande faktor för dennes utträde ur sekten. Likaså om 

föräldern var positiv till sonens eller dotterns val att ingå i en sekt var de unga i högre grad mer 

villiga att stanna inom sekten. Den emotionella närheten i relationen till föräldrarna hade mindre 

betydelse. Huruvida en individ växer upp i en sekt och väljer att gå ur som vuxen, kan skilja sig 

från de individer som själva har valt att gå in i en sekt som ung men senare gått ur. Vilken 

påverkan föräldrarnas religion har på barnen kan enligt Hart Nelsen (1981) se olika ut beroende 

på barnens födelseordning och kön.  

 Förstfödda män och kvinnor i allmänhet tenderar att vara mer inriktad på sina föräldrar, 

medan senare födda män och några senare födda kvinnor är inte lika överensstämmande 

(Nelsen, 1981, min översättning).  

Angående barn som växer upp inom en sekt finns knappt någon källa att hitta. Detta kan delvis 

förklaras med att barnens föräldrar inom sekten har en misstro emot samhället och inte vill att 
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barnen skall delta i någon undersökning. Det råder brist på kunskap om barn som växer upp i 

slutna religiösa grupper (SOU 1998:113). Det material som hittats angående barn inom sekter 

kommer från amerikansk litteratur. Det bör beaktas att det är skrivet ur en annan social kontext 

än den svenska (ex. lagar och förordningar om skolgång och sjukvård1). Dock menar 

psykologen Håkan Järvå (2009) att det finns många exempel på barn som far illa inom sekter 

även i Sverige. Han hänvisar till boken Sektbarn, skriven av journalisten Charlotte Essén 

(2008), där individer som växt upp inom olika sekter berättar om sina barn- och ungdomsår. 

Järvå menar att barnen i sekter kan vara hårt styrda att välja föräldrarnas religionsuppfattning, 

trots att alla har rätt till religion2 men även från religion (Järvå, 2009:207).  I litteratur som är 

beskriven från en amerikansk samhällskontext, är barn som växer upp i sekter speciellt utsatta. 

Detta eftersom de är isolerade från omvärlden och inte har samma tillgång till det vanliga 

samhällsutbudet, som ex. att det i många fall väljs annan metod än läkarvård för barnets vård 

(Langone, 1993; Singer & Lalich, 1995). Eftersom sekter har en strikt hierarkisk ordning, är 

föräldrarna en mellanhand till barnen där ledaren för sekten har den yttersta makten. Farligast 

blir det om det finns våld eller hot om våld från ledarens sida genom föräldrarna. Många som 

har observerat sekter tror att sektledare är psykopater och därför inte har samma empatiska 

förmåga i de fall där barn blir negligerade eller misshandlade, enligt Langone. I dessa fall 

tenderar sektmedlemmarna att identifiera sig med ledaren genom den kontroll och makt som 

finns hos denne, vilket gör barnen mer utsatta. Langone menar även att det finns mycket lite 

kunskap om de personer som har växt upp i en sekt och lämnat denna. Individer som själva har 

valt att ingå i en sekt som vuxen har en grundkunskap om samhället i övrigt, vilket den individ 

som växer upp i en sekt inte har (Langone, 1993: 327-337).  

                                                           
1 I Sverige kan lagen om vård av unga (LVU) träda i kraft i särskilda tillfällen när det gäller barn under 18 års 
ålder, ex vid blodtransfusion. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-15  
2 Enligt FN:s barnkonvention angående åsiktsfrihet: ”ska konventionsstaterna tillförsäkra det barn som är i 
stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 
skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” enligt artikel 12:1. Barnets yttrandefrihet: 
” Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, 
motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat 
uttrycksmedel som barnet väljer” Artikel 13:1. Barnets religionsfrihet artikel 14: ” Konventionsstaterna skall 
respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet (14:1). Konventionsstaterna skall 
respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt 
som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt (14:2). Friheten att 
utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är 
nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter” 
(14:3). http://www.barnensraddningsark.com/fn-barnkonvention-hela.shtml  

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-15
http://www.barnensraddningsark.com/fn-barnkonvention-hela.shtml
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1.4. Hjälporganisationer för sektavhoppare i Sverige 
Av statens offentliga utredningar (SOU 1998:113) framkommer att behoven hos sektavhoppare 

varierar mycket. Materialet är för litet för att jämförelser och generaliseringar ska kunna göras, 

exempelvis i relation till kön, ålder etc. Många individer går ur sekten odramatiskt och behöver 

inte söka hjälp för detta, andra söker stöd i olika frivilligorganisationer och kyrkor. Behoven är 

mångskiftande och olika svåra och djupgående. Vissa har haft besvär med depressioner, 

vanföreställningar etc. Genomgående i resultatet av rapporten framkommer en samstämmighet 

i att individerna har påverkats negativt av den auktoritära miljön de befunnit sig i. Detta kan 

resultera i osjälvständighet, handlingsförlamning, beslutsångest, svårigheter att lita på sina egna 

intryck, på kroppens signaler samt en nedsatt förmåga att värdera information. I rapporten 

påtalas även bristen på kunskap inom detta och de efterlyser mera forskning om utträdet ur 

sekter och barns erfarenheter. Det finns idag ett antal olika hjälporganisationer som är aktiva 

som stöd och hjälp för dessa individer, en av dessa är Hjälpkällan.  

1.4.1. Hjälpkällan 

Hjälpkällan är en frivillig organisation och är religiöst och politiskt oberoende. Syftet med dess 

arbete är att ge stöd och information till personer som har varit, är i eller tänker lämna en sluten 

religiös grupp (http://hjalpkallan.se/from/hjalpkallan/).  Projektet FROM, ett projekt i 

Hjälpkällans regi, stödjer ungdomar som har lämnat en sluten religiös grupp och har förlorat 

familj och vänner på grund av att de lämnat gruppen. Verksamheten i projektet är olika typer 

av workshops där deltagarna kan använda sina erfarenheter på ett kreativt sätt 

(http://hjalpkallan.se/from/om-projektet/). En av dessa workshoppars var att använda 

collageteknik att måla bilder från dåtid och nutid, hur de uppfattade sin självbild då och nu 

(http://hjalpkallan.se/from/kategori/kollageteknik/). Individer som har deltagit i projektet 

FROM har tillfrågats att bli intervjuad för denna uppsats. Om intervjupersonerna har deltagit i 

kollagetekniken kommer bilderna att användas som en utgångspunkt i intervjun.  

1.5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med masteruppsatsen är att få en bredare förståelse för hur en ung person, uppvuxen i 

Jehovas vittnen och som lämnat den, uppfattar och beskriver sin identitet. Syftet är också att få 

en förståelse för vilken roll Hjälpkällan och FROM-projektet har haft i identitetsformationen.  

1. Hur uppfattar och beskriver unga sektavhoppare sin identitet, då och nu?  

2. Vilken roll har Hjälpkällan och FROM-projektet i identitetsformationen? 
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1.5.1. Avgränsning 

I denna uppsats intervjuas före detta medlemmar av Jehovas vittnen samt individer som har 

deltagit i Hjälpkällan, projektet FROM. Hjälpkällan har främst valts för att lättare få kontakt 

med före detta medlemmar och valet av deltagare ur projektet FROM för att få en inblick i 

aktiviteten och betydelsen av det stöd och den hjälp de erbjuder. Större delen av deltagarna i 

projektet FROM är före detta medlemmar av Jehovas vittnen och intervjumaterialet skulle bli 

för litet om det skulle gälla andra religiösa sekter inom projektet. Jehovas vittnen har valts för 

att inte blanda olika religiösa sekter och få ojämförbara berättelser. Resultatet i uppsatsen 

kommer därmed att gälla Jehovas vittnen som sekt och från ett före detta medlemskaps-

perspektiv.  

2. Teoretisk referensram 

Teorierna som har valts för denna masteruppsats är alla relaterade till identitet i ett 

socialpsykologiskt/ symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Enligt Jan Trost & Irene Levin 

(2007) är symbolisk interaktionism ett synsätt eller utgångspunkt för att analysera den sociala 

verkligheten. Denna teoretiska utgångspunkt är fokuserad på att förstå snarare än förklara 

skeenden av den sociala verkligheten. Människan, enligt den symboliska interaktionismen, gör 

istället för är. Med detta menas att människan är i en ständig process och ständigt förändras 

(Trost & Levin, 2007: 10, 20, 24). Teorierna om identitet kompletterar varandra. För att se olika 

perspektiv av individens egen uppfattning om sig själv, hur hon upplever att hon uppfattas i sin 

sociala omgivning samt social tillhörighet, har jag tittat på olika aspekter av individens 

uppfattning och beskrivning av identitet. Spegeljaget är tänkt att omfatta delar av individens 

identitet som berör känslan av sig själv i relation till andra. Begreppen ”I” och ”Me” har valts 

för att undersöka identiteten i den sociala erfarenheten och det normsystem som individen bär 

med sig och hennes reaktion mot denna. Den sociala identiteten omfattar individens identitet i 

ett större socialt sammanhang. Nedan följer en beskrivning av ”spegeljaget”, ”I och Me” och 

social identitet. Som hjälp i analysen av identitet kommer ytterligare några begrepp från 

symbolisk interaktionism att användas som stöd. De begrepp som kommer att användas är: 

symboler, definition av situationen och primär-, sekundär- och re-socialisation.  

2.1. Spegeljaget 

Charles Horton Cooleys (1983) teori om spegeljaget innebär att en person återspeglas i sin 

sociala miljö för att förstå vem han eller hon är. Det yttre jaget kan lätt tolkas genom att titta i 

en spegel, men tolkningen av individens egen status och popularitet är beroende av hur hon/han 
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uppfattas av andra.  Vilken typ av karaktär en individ har, kan endast bedömas genom spegling 

av sig själv i andra människor. I denna reflektion, finns det två huvudsakliga känslor som är av 

betydelse i spegeljaget, stolthet och skam. I yttrandet av sig själv, som bildas genom 

spegeljaget, finns det tre principer: 1) vår uppfattning av vårt utseende för andra, 2) vår 

uppfattning om andras bedömning av vårt resultat, och 3) en självkänsla som ett resultat från 

den uppfattade bedömningen, såsom stolthet eller skam (Cooley, 1983: 184-185).  

2.1.1. Stolthet och skam 

Thomas Scheff (1990) menar att stolthet och skam är emotioner som är relaterade till sociala 

band. Stoltheten innebär ett intakt socialt band medan skammen innebär ett brutet eller hotat 

socialt band.  Både stolthet och skam ger individen en insikt om hur hon uppfattar statuset för 

det sociala bandet, för sig själv och andra. Scheff menar att det är möjligt att de sociala banden 

i ett samhälle är fysiskt intakta men är grundade på hot och otillräcklighet. I sådana samhällen 

kan man finna individer som accepterar de sociala banden, trots att de är otillräckliga, för att 

själv undvika ensamhet och isolering. Ett samhälle som exemplifieras med detta är den 

exklusiva gruppen, sekten, där de kan ge ett sken av gemenskap. Detta genom att gruppen kan 

basera sig på ”pseudo-bonds” (pseudo-band), snarare än harmoni i gruppen mellan individens 

behov och behoven inom gruppen (Scheff, 1990: 14-15). Lars Dahlgren och Bengt Starrin 

(2004) beskriver Scheffs typologi för de sociala banden i relation till stolthet och skam. 1) JAG-

vi relationen; individen är mer eller mindre socialt isolerad och ingår inte i några sociala nätverk 

som kännetecknas av ömsesidig tillit och förtroende. Typen av skam som gör sig gällande är en 

förbipasserad skam som kännetecknas av snabbt tal, snabba tankar och snabbt beteende men 

mycket lite av medvetna känslor. 2) Jag-vi relationen; Individen ingår i ett socialt sammanhang 

utan att behöva avstå från väsentliga delar av sig själv. Relationen kännetecknar en ömsesidig 

respekt och förtroende samt det känslomässiga tillståndet stolthet. 3) jag- VI relationen; 

Individen är uppslukad av gruppen och tvingas uppge väsentliga delar av sig själv. För 

utomstående kan det se ut som om en gemenskap eftersom individerna är så sammansvetsade. 

Skammen som kan uppstå är öppen och mycket plågsam och kännetecknas med förvirring, 

desorganiserade tankar och uttryck och fysiska reaktioner såsom rodnad, svett och snabb 

hjärtfrekvens. I denna typologi beskrivs det sociala bandet med skam och stolthet.  Hur stolthet 

och skam kan kännas igen hos en individ är främst genom kroppsspråk. Stolthet innebär att 

hålla huvudet högt inför publik och titta andra i ögonen på ett respektfullt sätt. Vid öppen skam 

krymper individen, vänder bort och sänker blicken och vid förbipasserad skam stirrar individen 

oavbrutet och försöker stirra ut den andre. I moderna samhällen ter det sig som om vuxna 
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individer inte vill visa vare sig stolthet eller skam, som Sheff menar är problematiskt; att känslor 

av skam och stolthet själva framkallar skam (Starrin & Dahlberg, 2004: 94-95).  

2.2. ”I” och ”Me” 
Enligt Mead är jaget i en ständig utveckling genom sociala processer och aktiviteter. Det 

essentiella i jaget är kognitivt, uppfattningen om jaget består i den internaliserade 

kommunikationen med mig själv och andra, i tankar och reflektion. Mead menar att jaget består 

av "I" och "Me". "I" är att vara medveten om det sociala "Me". "Me" är den uppsättning av 

sociala attityder som är internaliserad i jaget, och "I" är svaret och inställningen till "Me”. När 

en individ tänker pågår en ständig kommunikation mellan ”I” och ”Me”. I nutid är jaget ”I” 

men i dåtid är jaget ”Me”. Jaget uppstår genom en social interaktion men existerar inte endast 

av sociala attityder.  När en individ kommunicerar eller agerar med andra i sin omgivning, 

uppfattar individen de andras attityder (Me) men i individens val av svar eller agerande till 

dessa attityder kan inte förutses, utan konstrueras i stunden (I).  I de fall där individen agerar 

som ett ”I”, reagerar hon på den sociala situation som finns i hennes erfarenhet. Individens 

respons är inte given på förhand av vare sig andra eller individen själv. Det är när individen 

agerar som hon blir medveten om sig själv (Mead, 1976: 132-135). Det faktum att individens 

jag formas genom social interaktion innebär dock inte att det skulle vara ett hinder för individen 

att vara unik i sin individualitet. Alla individers jag ger olika synvinklar av helheten i den sociala 

struktur i vilka de ingår. Individen agerar i en ständig process med sitt samhälle. Förändringar 

i samhället kommer att resultera i en reaktion hos individen. ”Me” kan tyckas forma ”I” i alla 

sociala situationer, men det är en dynamik mellan dessa båda som formar ”I”. En individs 

impulsivitet konstrueras av ”I” där ”Me” inte formar eller kontrollerar ”I”. Social kontroll 

däremot, är uttryck som ageras i ”Me” mot ”I”. I en normal situation uppfattar individen att 

situationen är socialt bestämd och svarar i situationen som ett ”I”. Svaret identifieras med och 

som ett uttryck av individen själv. En sådan respons höjer individen över den 

institutionaliserade individen (Mead & Strauss, 1977: del IV).  

2.3. Social identitet 
Många grupper skapas som ett gemensamt skydd för sina medlemmar från yttre hot och faror, 

men i varje komplext samhälle konfronteras individen från födseln med ett komplext nätverk 

av grupperingar. Dessa grupperingar presenteras i ett nätverk av relationer vilka finner sin plats 

inom individen. För den enskilda är det ett varaktigt problem att hitta och skapa sin plats i dessa 

nätverk (Tajfel, 1974). Grupptillhörighet kan förklaras med olika begrepp. Sociala 

sammanhållningsmodellen för grupptillhörighet beskriver tillhörigheten som affektiv, medan 
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den sociala identifikations-modellen förutsätter att perception och kognition är grunden till den 

psykologiska tillhörigheten i en grupp (Tajfel [Turner], 1982). Sociala kategoriseringar är icke-

kontinuerliga uppdelningar av den sociala världen i kategorier eller klasser (Tajfel, 1972 i 1982 

s. 17). Social identifikation kan syfta till den process som en individ lokaliserar sig själv eller 

andra i de sociala kategorier/kategoriseringar som används för att definiera sig själv och andra. 

Summan av alla dessa sociala identifieringar som används av individen för att definiera henne 

eller honom, är den sociala identiteten. Genom användning av social kategorisering definierar 

individen sig med andra genom att inkludera vissa kategorier och exkludera andra. Den sociala 

identiteten är grundat på Tajfels definition:”the individual´s knowledge that he belongs to 

certain social groups together with some emotional and value significance to him of the group 

membership” (Tajfel 1972, s 31 i 1982, s. 18). Under vissa omständigheter kan individens 

självuppfattning grunda sig helt och hållet eller primärt på den uppfattade grupptillhörigheten 

(Tajfel [Turner], 1982). Det finns situationer i vilka varje individ agerar, uteslutande eller 

huvudsakligen, som en individ snarare än som en medlem av en grupp. Det finns också andra 

situationer där individen agerar, uteslutande eller huvudsakligen i form av hans/hennes 

grupptillhörighet (Tajfel, 1974). Hypotesen, enligt Turner, är att den sociala identiteten är den 

kognitiva mekanismen som gör ett gruppbeteende möjligt (Tajfel [Turner], 1982:21). I ett 

experiment som utfördes av Tajfel på 70-talet visade resultaten att en individ framställde sin 

egen grupp mer positivt än de andra, även när denne inte hade någon kommunikation med, eller 

visste vem de andra i dennes grupp var (Tajfel, 1974). Turner menar att de mest sannolika, 

viktigaste faktorerna för gruppbildningen är variabler som både definierar individer och 

medlemmar av en gemensam social kategori och anger dess kännetecken som mer positiva än 

negativa (Tajfel [Turner], 1982:27). En studie visade att kategorisering är viktigare för 

bestämningen av gruppbildningen än likhet mellan medlemmarna (Billig & Tajfel, 1973 i Tajfel 

[Turner], 1983:23). Innegruppen kan diskriminera eller tävla med utgrupper, inte på grund av 

någon realistisk konflikt utan helt enkelt bara för att särskilja sig och upprätthålla en positiv 

social identitet (Tajfel [Turner], 1983:35). En individ strävar (åtminstone i västerländska 

samhällen) för att uppnå en tillfredsställande idé eller bild av sig själv. Om en individ inte trivs 

i sin nuvarande grupptillhörighet kan det finnas olika möjligheter för henne att förändra sin 

situation. Tajfel diskuterar ”social rörlighet” och ”social mobilitet”. Den sociala rörligheten 

avser situationer där individen relativt lätt kan flytta från en social grupp till en annan, om hon 

upplever att gruppen inte bidrar tillräckligt till hennes sociala identitet. Den sociala mobiliteten 

avser situationer där det oavsett skäl är omöjligt eller mycket svårt att flytta från en grupp till 

en annan (Tajfel, 1974).  
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2.4.  Symboliska interaktionistiska stödbegrepp 

2.4.1. Symboler 

Den sociala och fysiska verkligheten uppfattas subjektivt, men upplevs som objektiv genom att 

vi socialt har lärt oss gemensamma namn på företeelser och är relativt överens om betydelsen 

av dem. Det räcker inte med att individen uppfattar en betydelse för en symbol för sig själv, 

utan den måste ha samma mening för oss som de andra i den närmaste omgivningen, först då 

blir de symboler (Trost & Levin, 2007: 15,19).  

2.4.2. Definition av situationen  

”Om människorna definierar eller varseblir situationen som verklig, så är den också verklig i 

sina konsekvenser” (Thomas & Thomas (1928:572) översatt i Trost & Levin, 2007: 12). Detta 

innebär att individen definierar situationen som är bestämmande för hur hon beter sig. Dock 

ändras definitionen ständigt eftersom det är en pågående process.  Situationen gäller inte bara 

de individer vilka individen interagerar med, utan hela situationen hon befinner sig i. Termen 

definitionen av situationen myntades av William I Thomas och Florian Znaniecki och är ett 

viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism. Den kallas även Thomas teoremet med ett lite 

annat fokus. Definitionen innefattar då ett ”om…så…”perspektiv. Om individen uppfattar 

situationen på ett visst sätt, så tror hon att de andra kommer att agera på ett sådant sätt (Trost & 

Levin, 2007:12-17). 

2.4.3. Primär-, sekundär- och re-socialisation 

Samhället existerar både som subjektiv och objektiv verklighet för individen. Detta kan förstås 

genom en dialektisk process; externalisering, objektifiering och internalisering, där dessa är 

pågående. Processen följer ingen tidsordning. Individen ”externaliserar sig själv till samhället 

men internaliserar den som en objektiv verklighet” (Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 

1998:153). Individen föds inte med all kunskap om samhället och som en samhällsmedlem, 

utan hon föds förutbestämd för socialitet och blir en samhällsmedlem. Denna följer dock en 

tidsordning (Berger & Luckmann, 1998; 153).  

Den primära socialisationen är den första socialisering individen genomgår, som pågår under 

barndomen. Under denna socialisation får individen möta en redan ordnad värld. Den 

presenteras för henne som objektiv genom att de närmaste personerna i hennes omgivning, som 

Mead kallar för signifikanta andra, följer och ordnar världen för henne. Barnet identifierar sig 

med sina signifikanta andra och internaliserar deras attityder och roller och gör dem till sina 

egna. I ett senare skede i barndomsåren förstår barnet även normer och attityder i allmänhet, 

vilket Mead kallar för generaliserade andre. Ett exempel på detta kan vara att barnet först lär 
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sig att mamma inte tycker om att barnet spiller saft på mattan. Allt eftersom att fler personer i 

barnets omgivning anger samma negativa attityd, förstår barnet att det är en allmän attityd som 

är negativ att spilla saft på mattan. Under den primära socialisationen har barnet inte några 

identifikationsproblem eftersom det inte finns några alternativ för barnet. Barnet internaliserar 

de signifikanta andras bild av världen som världen, inte som en del av många alternativ. Under 

denna socialisation är det främst språket som internaliseras men även de signifikanta andras 

definition av situationen. Den primära socialisationen slutar när den generaliserade andre och 

allt som hör till denna, har etablerat sig i individen (Berger & Luckmann, 1998: 153-161).  

Den sekundära socialisationen sker hos en redan socialiserad individ, ett redan format jag, när 

hon går in i nya sfärer av samhället. Den sekundära socialisationen innebär att individen 

internaliserar en institutions eller institutionsbaserad ”undervärld”. Inom denna hämtar 

individen rollspecifik kunskap och ordförråd. De ”undervärldar” som individen internaliseras 

inom, är partiella verkligheter i jämförelse med den basvärld som internaliserats i den primära 

socialisationen. Den primära socialisationen sker genom att individen identifierar sig 

känslomässigt med sina signifikanta andra, medan det inte är nödvändigt i den sekundära 

socialisationen. Dock kan en intensifiering av känslor vara en del i den sekundära 

socialisationen, som exempel inom religion eller musik, att individen går känslomässigt helt 

upp i sin tro eller i musiken. Under den primära socialisationen internaliserar individen en 

verklighet som hon uppfattar som oundviklig. Den sekundära socialisationen är mer känslig för 

utmaningar i form av andra definitioner av situationen. Den sekundära socialisationen är således 

mindre rotad och kan lättare rubbas än den primära socialisationen (Berger & Luckmann, 1998: 

162-171).  

För att individen ska behålla sin verklighetsuppfattning, är det viktigaste att samtala. Genom 

att samtala både upprätthåller och modifierar hon sin subjektiva verklighetsuppfattning. Hon 

kan känna tvivel för sin religion, och tvivlen blir verkliga på ett annat sätt när hon diskuterar 

dem. Genom att diskutera dem objektifieras tvivlen som verklighet i hennes eget medvetande. 

Bara genom att leva i ett samhälle medför att individen ständigt modifierar sin subjektiva 

verklighet. Vid en förvandling, krävs en högre grad av modifiering, ett ”byte” av värld. En 

sådan växling kräver en ”re-socialisation”. Denna påminner om den primära socialisationen för 

att den innebär en radikal omfördelning av verklighetsuppfattningen. Ingen radikal förvandling 

kan ske utan att individen känslomässigt identifierar sig med sina nya signifikanta andra. 

Individens nya signifikanta andra är vägvisare in i den nya verkligheten.  Eftersom den nya 

verkligheten är mer dominerande än den gamla, kommer omtolkning att göras av det förflutna 
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för att överensstämma med sin nya verklighet, som både omfattar nuet och det förflutna. Det 

finns en tendens till att ”retrojicera” olika detaljer till det förflutna, som subjektivt inte fanns 

där tidigare, men som i ljuset av den nya verklighetsuppfattningen överensstämmer med nuet. 

Detta innebär dock inte att individen subjektivt ljuger om sitt förflutna utan hon tolkar denna i 

relation till den nya verkliga uppfattningen om sanning (Berger& Luckmann, 1998; 172-189).   

3. Metod 
Inom metodavsnittet presenteras den valda teorin, tillvägagångssätt samt eventuell inverkan.  

3.1. Metodval 
Denna uppsats är en kvalitativ studie med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Eftersom 

uppsatsens syfte innefattar hur unga personer uppfattar och beskriver sin identitet anser jag den 

bästa metoden för att få del i detta, är att intervjua informanterna. Bengt Starrin & Per-Gunnar 

Svensson (1994) menar att det kvalitativa relateras till ex. egenskaper, värde och motiv, 

erfarenheter, beteenden, avsikt och intention i mänskliga upplevelser. De som förespråkar 

kvalitativ metod, utgår från att det finns vissa mänskliga upplevelser som inte går att 

kvantifierbart mäta och inte kan beskrivas eller förklaras på samma sätt som hårddata. 

Kunskapen inom det kvalitativa kan vara objektivt d.v.s. upplevelseinnehållet kan diskuteras 

och förstås intersubjektivt. Det kan däremot inte existera oberoende av en människa som 

upplever den kvalitativa kunskapen, ett subjekt. (Starrin & Svensson, 1994: 56-57). 

3.2. Urval  
De intervjupersoner som tillfrågats har alla deltagit i projektet FROM. Min kontaktperson på 

Hjälpkällan har hjälpt mig genom att föreslå projektet FROM som en möjlighet att få tag på 

intervjupersoner. Hon har även försett mig med möjlighet att träffa deltagare i samband med 

aktiviteter i FROM projektet och gett mig mailadresser till deltagarna. Förfrågan om intervju 

skedde via mail med ett bifogat informationsbrev, (se bilaga 2). Vid första förfrågningen fick 

jag ett flertal jakande svar, dock har några inte svarat när planering för intervjutillfälle skulle 

göras. Till de som inte svarade på första förfrågningen skickades en påminnelse, vilket gav 

några ytterligare intervjupersoner. Min ursprungliga tanke var att åka till en annan ort i Sverige 

för att göra intervjuer face-to face, men på grund av att tiden rann iväg i planering att få till ett 

flertal intervjuer vid samma resetillfälle, beslöt jag mig för att göra intervjuer via Skype. En 

intervju blev telefonintervju. Perioden för intervjuer har dragit ut på tiden p.g.a. olika skäl; 

planering, ett flertal sjukdomstillfällen och resor samt svårigheter att få kontakt med villiga 

intervjupersoner. Sex personer har blivit intervjuade; två män och fyra kvinnor. Jag skulle gärna 
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intervjuat ett flertal till, men jag fick tyvärr inte fler att delta. Dock är de genomförda 

intervjuerna informationsrika och ger stor möjlighet till analys. Intervjupersonerna är mellan 

21 till 37 år och har hoppat av Jehovas vittnen för mindre än ett år och till för 13 år sedan.  

3.3. Intervju och intervjuguide 
En forskningsintervju kan ses som ett samtal med ett fokus och syfte. I denna intervju 

konstrueras kunskap i interaktionen mellan intervjuare och informant. Det är en metodform som 

ger möjlighet för forskaren att få tillträde till informantens livsvärld. I denna uppsats kommer 

den halvstrukturerade livsvärldsintervjun att användas som innebär en beskrivning av 

informantens livsvärld i syfte att tolka innebörden av beskrivningarna (Steinar Kvale & Svend 

Brinkmann, 2009: 17-19). En intervjuguide har konstruerats för att täcka in de viktigaste 

områdena för samtalet, vilket i detta fall är synen på sig själv, sina relationer och sociala 

aktiviteter. Enligt Jan Trost (2005: 51-53) görs en guide för att passa den som intervjuar, men 

det är viktigt att den är strukturerad. Han föreslår frågeområden i intervjuguiden istället för 

färdigt formulerade frågor. Jag har dock formulerat ett antal frågor i intervjuguiden, eftersom 

jag känner mig mest bekväm med att det finns skrivna, ifall jag skulle tappa tråden. Kvale & 

Brinkmann (2009: 146-150) menar att för en halvstrukturerad intervju bör guiden innehålla en 

översikt över de ämnen som ska tas upp under intervjun och förslag till frågor. Intervjufrågorna 

bör vara korta och enkla. En bra intervjufråga bidrar till kunskapsproduktionen och dynamiken 

att skapa en god intervjuinteraktion. 

3.4. Tillvägagångssätt; intervju och transkribering 
Intervjuerna har genomförts via Skype, face-to face samt telefonintervju. Face-to face intervju 

användes om den kunde göras i eller i närheten av Stockholm. Intervjuerna spelades in på en 

diktafon och varade mellan 30-80 minuter. Tre intervjuer utfördes via Skype och två intervjuer 

face-to-face och en via telefon. Enligt Kristie Saumure & Lisa Given finns det fördelar med 

användningen av Skype som metod, såsom flexibilitet över geografiska områden och det är 

billigt och lätt att använda. Det finns också nackdelar, såsom anslutningsproblem och störningar 

som kan leda till avbrott och störningar i intervjun. Om bara audio används förloras all non-

verbal kommunikation (Saumure & Given). Jag upplevde vissa anslutningsstörningar men inte 

så stora så att det blev problem. I telefonintervjun försvann den non-verbala kommunikationen 

och intervjun skulle förmodligen varit mer givande om den utförts face-to-face. Dock är den 

information som kom fram i telefonintervjun lika värdefull som annan information. För att 

skapa en god intervjustämning försökte jag vara mig själv i så hög grad som möjligt genom att 

”humma” med i konversationen som ett tecken på att jag lyssnar, vilket jag normalt gör. Detta 
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för att eftersträva ett så normalt samtal som möjligt. Intervjuerna förflöt bra, dock hade jag svårt 

att formulera vissa frågor så att det gällde det jag egentligen ville veta. Detta gällde främst 

”relationen till män/kvinnor”, vilken oftast resulterade i att jag frågade ”känner du dig bekväm 

att umgås med både män och kvinnor”? När jag lyssnade av intervjuerna, märkte jag även att 

jag hade ställt vissa följdfrågor som två istället för en. Det förekom även frågor av 

intervjuperson till mig under intervjun, som jag svarade på utan att tänka efter. Med senare 

eftertanke gjorde jag en plan för hur jag skulle hantera situationen om fler frågor dyker upp 

under intervjun eller andra intervjuer. Hanteringen skulle då vara att hänvisa mina svar till efter 

intervjun, för att undvika att påverka intervjupersonens berättelse. Efter intervjuerna har dessa 

transkriberats ordagrant, förutom mina ”hummanden” samt småord som ”liksom”, ”alltså” och 

”va” som inte har någon betydelse utan snarare kan störa läsandet. Den transkriberade intervjun 

har sedan skickats till intervjupersonen för att hon/han ska kunna kommentera om jag har 

uppfattat något felaktigt. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) menar de att det inte finns några 

standardregler hur man transkriberar. Det finns bara ett antal val man måste göra som forskare, 

huruvida transkriptionen ska vara i muntlig eller skriftlig form. I de fall där intervjun ska skickas 

till intervjupersoner för genomläsning bör valet göras om intervjun ska transkriberas i mer 

skriftlig form än muntlig. Om den muntliga transkriberingen behålls, rekommenderar Kvale & 

Steinar att information till intervjupersonen ges angående den naturliga skillnaden som finns 

mellan muntlig och skriftlig form för att undvika missförstånd (Kvale & Brinkmann, 2009:197, 

204). Eftersom jag valde att behålla den ursprungliga muntliga texten i så hög grad som möjligt, 

informerade jag intervjupersonen om skillnaden mellan skriftlig och muntlig form så att de är 

förberedda när de läser texten.  

3.5. Validitet och reliabilitet 
Kvale & Brinkmann (2009) menar att det finns en annan betydelse av begreppen validitet och 

reliabilitet inom den kvalitativa forskningen än den kvantitativa. De vill behålla begreppen 

men skapa en annan förståelse utanför den kvantitativa förståelsen för dem. Reliabilitet inom 

kvalitativ forskning handlar om tillförlitlighet och om de resultat forskningen frambär kan 

reproduceras av andra forskare. I intervjustudier, handlar reliabiliteten om informanter 

kommer att förändra sina svar i en annan studie eller av olika intervjuare. Vikten av bra 

intervjuteknik och att ledande frågor undviks är betydande. Validiteten innefattar riktigheten 

eller sanningen i resultatet. Inom den kvalitativa forskningen är validiteten en beskrivning på 

om forskningen verkligen undersöker det som den är avsedd att undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 261-262).  
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3.6. Källor och källkritik 
Källorna som använts i sekt/Jehovas vittnen delen är alla primära källor förutom Geels & 

Wikström (2006). Det som nämns från Geels & Wikström (2006) är en sekundärkälla, 

referenslistan till det kapitlet är för omfattande för att jag ska söka efter den primära källan. Vad 

som skrivs från boken är inte en avgörande eller viktig del i uppsatsen, så därför väljer jag att 

hålla kvar den som sekundär källa.  Andra sekundärkällor som använts är inom teoridelen 

Strauss & Mead (1977) som är baserade på Meads skrifter samt studenters anteckningar 

sammansatta av Anselm Strauss. En annan sekundärkälla som använts är Dahlgren & Starrin 

(2004) som komplement i beskrivningen av Scheffs teori om skuld och skam. I Dahlgren & 

Starrin (2004) beskrivs den mycket tydligt, som jag anser vara både trovärdigt och lättförstått. 

Trost & Levin (2004) har även använts som sekundärkälla för beskrivning av symbolisk 

interaktionism och två av stödbegreppen inom den teoretiska referensramen. Stödbegreppen är 

symbol och definition av situationen. De källor som använts i den tidigare forskningen har 

hittats genom sökning i databaser, främst JSTOR med sökord som ”cultdefector” och ”identity”. 

Med denna sökning hittades ett flertal relevanta artiklar. Vissa källor har även hittats i 

referenslista på andra uppsatser om sekter. Vid sökning gällande barn som växer upp i sekter 

hittades dock inte så många relevanta artiklar, sökorden var då ett antal olika kombinationer; 

”children”, ”cult”, ”cultdefector”, ”upbringing” och ”primary socialisation”. Vid sökning 

gällande sekter och sektavhoppare i en svensk kontext söktes avhandlingar med begreppet 

”sekt” och ”sektavhoppare” på DISA, dock var resultatet inte relevant för denna uppsats. 

Källorna som använts är skrivna från olika perspektiv och av olika professioner. Hassan som 

skrivit teorin om Mind-control är själv sektavhoppare från Moon sekten och arbetar nu som 

rådgivare för psykisk hälsa och ger rådgivning för sektavhoppare. Hans tidigare erfarenheter 

kan naturligtvis inverka både positivt och negativt gällande synen på sekten och sekter över lag. 

Jag ville däremot ha med teorin som en generell beskrivning av sekter. De övriga källornas 

författare, är till professionen psykologer, sociologer och religionsvetare. Singer och Langone 

är båda aktiva psykologer som arbetar som rådgivare av före detta sektmedlemmar. En intervju 

genomfördes även med en äldste inom Jehovas vittnen, Hans Hermansson, för att få en bredare 

bakgrundsinformation. Han fick information via en skriven förfrågan, (bilaga 3). Det var främst 

två frågeområden som togs upp under intervjun; dopet och religions-och tankefrihet inom 

Jehovas vittnen. Vid tillfället för intervjun hade några informantintervjuer gjorts och jag förstod 

att dopet var en mycket viktig symbol för dem, men jag förstod inte i vilken omfattning. Under 

intervjuerna kom tanken om religions- och tankefrihet, av hur informanterna pratade om hur de 

tänkte och hur de upplevde när de var inom Jehovas vittnen. Därför ville jag veta synen och 
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uppfattningen på detta från Jehovas vittnen. Intervjun med Hans Hermansson förflöt bra. Jag 

sammanfattade intervjun i text och skickade denna tillbaka till honom, där han har redigerat 

och förtydligat texten till en förståelse från Jehovas vittnens perspektiv.   

3.7. Forskarroll och förförståelse 
I denna uppsats har jag försökt hålla mig så neutral och objektiv som möjligt, jag tror dock inte 

att det går att vara totalt objektiv. Detta diskuterar jag i nästa stycke mer utförligt. Eftersom 

forskningsområdet är laddat med olika åsikter, perspektiv, starka känslor och värden ville jag 

försöka hålla en distans till allt jag läser och ta med så stor del av olika perspektiv som möjligt. 

Mitt val för just detta ämne är främst ett intresse för hur individer påverkas av en sluten religiös 

rörelse, sekt, under uppväxten. Min uppfattning och förförståelse av detta är att det är en annan 

situation för individer som är uppvuxna i en sekt och lämnar den, än de som väljer att gå in i en 

sekt som vuxna och lämnar den. Hur situationen skiljer sig vet jag inte, men bara det faktum att 

en individ kan tvingas lämna sin familj och sin trygghet i samband med valet att gå från sekten, 

skiljer sig från de individer som valt att gå ur och har kvar sin familj utanför sekten. Mina 

värderingar, som kan tänkas påverka är; att jag har en förståelse för olika trosuppfattningar eller 

livsåskådningar, troende eller icke-troende (är själv troende) och är inte emot religion men är 

ytterst angelägen om att alla individer själva måste få rätt att välja och tänka fritt, både utanför 

och innanför religionen. Jag är för religions- och tankefrihet; rätten till religion men också från 

religion.  Sanning, i teologisk mening, kan aldrig ägas av en person eller organisation. Sanning 

kan bara ägas i och av sig själv. Den eller de som menar sig äga sanningen, antar även en 

position som gud. Anledningen till min beskrivning av mina värderingar förklaras närmare i 

nästa stycke. Jag har medvetet valt att inte läsa artiklar som finns skrivna på Hjälpkällans 

hemsida, för att bilda mig en egen uppfattning av informanternas berättelser. Under intervjuerna 

försökte jag hålla intervjun så nära ett vanligt samtal som möjligt för att inte skapa distans och 

svårigheter som hämmar intervjupersonen, utan att de kan uttrycka sig fritt. Att intervjun är mer 

deltagande vänlig menar Westmanland (2001) kan ge en mer givande intervju än om 

intervjuaren försöker hålla distans och vara objektiv. Med detta tänker jag att om jag försöker 

vara ”objektiv” innebär det inte att svaren som intervjupersonen ger är ”objektiva”, utan när 

både jag och intervjupersonen känner oss bekväma, ges möjligheten för intervjupersonen att 

uttrycka sig fritt. Vid intervjutillfällena, valde jag vanliga kläder, jeans och tröja, för att inte 

vara utmärkande. Att jag är kvinna som intervjuar kan ha påverkat intervjupersonerna, både för 

de män och kvinnor som intervjuades. Detta speciellt i intervjufrågan om ”relationen till 

män/kvinnor”. Jag som intervjuade märkte dock inget anmärkningsvärt, men om någon av 
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männen skulle uppleva problem med kvinnor i någon större grad kan det tänkas att de hämmade 

sina uttryck på grund av att jag är kvinna. I nästa stycke beskriver jag närmare objektivitet och 

min position till detta i uppsatsen.  

3.7.1. Objektivitet 

I detta stycke presenterar jag olika artiklar relaterat till begreppet objektivitet. Detta vill jag 

belysa på grund av att jag upplever ämnesområdet i uppsatsen och all litteratur som ett minfält 

av åsikter och värderingar dolda i vetenskaplig text. Det som tas upp här är grunden till min 

position i uppsatsen. Westmarland (2001) tar i sin artikel upp den vanliga uppfattningen om 

vetenskap; att särskilda regler följs för att resultaten ska rymmas i vetenskapens ramar, 

objektivitet, och därmed uppfattas som sanning. Denna idé kritiserar hon och menar att total 

objektivitet inte är möjlig eftersom det är människor, subjekt, som tolkar resultaten i en 

kvalitativ forskning, inte maskiner. Douglas (2004) håller med Westmarland i fråga om att det 

inte går att vara totalt objektiv men presenterar flera olika former av objektivitet. Tre av dem är 

relevanta för denna uppsats. Den fristående objektiviteten (detached objectivity) manifesterar 

sig genom att forskaren vill få fram något som sanning. Forskaren bör inte förblindas av sin 

uppfattning när forskningsresultaten har bevisat den felaktig. Den värderingsfria objektiviteten 

(value-free objectivity) innebär att forskaren inte intar en viss position eller värdering i 

forskningen. Detta kritiserar hon genom att påpeka att det inte går för en person att vara helt 

värderingsfri. Genom att skriva sin text formellt vetenskaplig maskerar endast forskaren sin 

position och sina värderingar, vilket gör det omöjlig för andra att undersöka dem. Den 

värderingsneutrala objektiviteten (value-neutral objectivity) är en position som inte är 

värderingsfri men försöker behålla en neutralitet inom ett spektrum av många värderingar 

(Douglas, 2004). Det senare alternativet är en del av den position jag har valt att ta i uppsatsen, 

och presenterar så många olika perspektiv jag kan hitta. Därför har jag också valt att beskriva 

mina värderingar för att göra det möjligt för andra att lättare kritiskt granska och göra sin egen 

uppfattning av uppsatsens resultat. När det gäller forskning och religion finns det även andra 

perspektiv som är viktigt att ta upp. Ferber (2006) diskuterar perspektivet insider/outsider inom 

studier av religion. Han menar att det finns risk för att den utomstående forskarens tolkning får 

en värdering som exakt och mer trovärdig än de forskaren intervjuar, och därmed ger outsider-

perspektivet en auktoritet med makt och arrogans. I denna uppsats ingår en 

religionsuppfattning, men från ett före detta perspektiv. Jag försöker att hålla mig neutral och 

inte ta ställning för eller emot Jehovas vittnen i uppsatsen. Den beskrivning av Jehovas vittnen 

som tas upp i resultatet är inte en helhetsbild utan är beskrivet från ett före detta insider-



23 
 

perspektiv. I tolkning och analys av intervjuerna har jag burit med mig detta för att försöka 

undvika den värdering och auktoritet som det finns risk för att jag kan ge resultatet i min 

outsider-position, både mot Jehovas vittnen och intervjupersonernas berättelser.  

3.8. Etiska överväganden 
De etiska aspekterna av uppsatsen har följts av de regler och riktlinjer för forskning inom 

samhällsvetenskap satta utav Codex. Intervjupersonerna har fått information om 

masteruppsatsens syfte samt information om konfidentialitet och frivilligt deltagande. Namnen 

som anges i analysen är fiktiva namn. Namn används istället för nummer för att personifiera 

det som sägs, utan att röja intervjupersonens identitet. Vissa detaljer i informanternas berättelser 

har inte angetts i sammanfattningen av intervjuerna, för att säkerställa anonymitet.  

3.9. Analysmetod 
Tillvägagångssättet vid analysen av materialet har gjorts genom att de transkriberade 

intervjuerna har lästs igenom grundligt. Därefter har jag gjort understrykningar i texten enligt 

de begrepp som angetts i teorin, med olika färgpennor för att särskilja begreppen. Efter detta 

har jag sorterat begreppen, och i de fall där det finns flera understrykningar av olika begrepp 

har förståelsen för varje begrepp styrt användningen av texten. Inom varje begrepp har frågorna 

”Vad är det som sägs?” ”Hur sägs det?” ”Finns något som undviks?”, ställts för att ringa in 

förståelsen för informantens livsvärld och sociala verklighet. Vad som utmärker sig i texten av 

frågorna, fokuseras i nästa steg kring de likheter och olikheter som finns i texten. Likheterna 

och olikheterna har övervägts tillsammans med de ursprungliga citaten i texten för att lyfta 

dessa till en gemensam förståelse. På detta sätt har jag kommit fram till de olika underrubriker 

som nämns inom varje begrepp i analysen.   

Steg 1 Steg 2  Steg 3 Steg 4 Steg 5 

Understrykning i 

text med olika 

färgpennor enligt 

begrepp. 

Sortera varje 

begrepp och 

skriva stödord 

för betydelsen 

av innehållet 

av texten på ett 

papper. 

Granska stödorden 

och 

understrykningarna 

och ställa frågorna: 

Vad är det som 

sägs? Hur sägs det? 

Finns det något 

som undviks? 

Särskilja 

likheter och 

olikheter i 

det som 

sägs. 

Lyfta den totala 

förståelsen till en 

ny formulering, 

inom ramen för 

det teoretiska 

begreppet. 
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4. Sammanfattning av intervjuerna 
Sammanfattningen av intervjuerna har sammanställts i en helhet, dels för att få en generell blick 

över vad som sagts men också för att säkerställa informanternas anonymitet eftersom det är en 

liten grupp. Sammanfattningens olika delar följer intervjuguiden. Den allmänna informationen 

bestod av ålder, kön, hur lång tid sedan avhoppet och födelseordning. Angående födelseordning 

är männen mellanbarn och näst-yngst. Två av kvinnorna är äldst, en näst-äldst och en av dem 

var mellanbarn.  

4.1. Jaget 
Sammanfattningen av jaget delas in i två olika grupper; jaget dåtid och jaget nutid. Detta 

eftersom det framkom så olika uppfattningar om jaget när de var kvar inom Jehovas vittnen och 

idag. En underrubrik i denna kategori är även upplevelse av Jehovas vittnen och varför de 

lämnade Jehovas vittnen, för att få en bild av processen mellan dåtid och nutid.   

4.1.1. Jaget; dåtid 

Jaget som beskrivs under tiden när de var kvar i Jehovas vittnen varierar beroende på deras 

erfarenhet, ålder och vilken period i livet de är samt hur länge sedan de lämnat församlingen. 

Personliga egenskaper såsom att vara social och nyfiken beskrivs men mestadels fokuserades 

beskrivningen på känslor. De känslor och uppfattningar som det berättas om är: okunskap om 

sociala koder och samhället över lag, rädsla för ett flertal saker bl.a. Harmagedon, ensamhet, 

skuld- och skamkänslor, krav att inte göra fel och känslan att inte kunna leva upp till kraven 

och känslan av att ständigt vara övervakad. Det berättas också om rollen att vara predikande 

med olika grader av positiva och negativa uppfattningar om rollen. Andra uppfattningar var en 

avvaktande hållning mot människor utanför gruppen. En dubbel-livskänsla beskrevs av de 

informanter som har skilda föräldrar och har växt upp i olika miljöer, en religiös och en icke-

religiös. Fyra av sex har varit döpta, från ålder 13-18 år (13, 13, 14, 18). Beskrivningen av 

trosuppfattning anger extremer, från att inte tro alls till att vara mycket, mycket troende.  

4.1.2. Jaget: nutid 

Jaget beskrivs från olika tidsperspektiv sedan de lämnat Jehovas vittnen. Den som har kortast 

erfarenhet utanför gruppen beskriver en svårighet att vara öppen för andra människor och att 

ändra sitt beteende från att inte umgås med de ”världsliga” till att umgås med dem. Informanten 

har en känsla av dåligt samvete som kommer av en saknad av samhörigheten, en längtan tillbaka 

ibland och ställer sig frågor som ”vad ska jag göra nu? Vad ska jag vara nu? Vad ska jag tro på 

nu?” De informanter som har varit borta från Jehovas vittnen ett antal år beskriver att de är klara 

med Jehovas vittnen och kan se både positiva och negativa sidor med sina erfarenhet; de har 
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blivit fråntagna men också givna saker, såsom utvecklandet av sidor hos sig själva som de 

annars inte hade utvecklat. De beskriver att de nu känner minskad rädsla, att ha hittat sig själv 

samt att få välja själva vem de umgås med och vad de väljer att göra men också en svårighet att 

förhålla sig till en grå-skala och en saknad av den självklara gemenskapen. Misstänksamhet mot 

ny information beskrivs av en informant, som kräver källgranskning för att inte bli lurad. Den 

informant som har längst erfarenhet utanför Jehovas vittnen beskriver sig själv som den som 

fortfarande gör uppror och väljer sin egen väg men känner att det fortfarande är svårt att få ta 

del och att få ta egna beslut, att inte riktigt ta ställning eller ståndpunkt i samhället. 

Uppfattningen som de tror att familjen och de tidigare vännerna har om dem, är att de är 

vilseledda, att de gjort ett val inför Gud och det är de som har svikit, mindre vetande, att de 

känner saknad och att de är rädda för informanten men också stolthet från föräldrarnas sida för 

informantens styrka och att ha skapat sig ett bra liv. Ingen av informanterna räknar sig som 

troende idag utan beskriver sig själva i termer av agnostiker, icke-troende och ateist.  

4.1.3. Upplevelse av Jehovas vittnen och anledning att de lämnade  

Upplevelserna av Jehovas vittnen för informanterna varierar och de beskriver lite olika 

perspektiv. En beskrivning är att det var kravfyllt inom Jehovas vittnen och att det inte fanns 

tid att tänka eller att ha någon fritid. En annan beskrivning är att det är svart- och vitt tänkande 

som gör livet lättare och att det inom gruppen finns en tillit till varandra med en stark 

gemenskap. Anledningen till att de lämnade Jehovas vittnen beskrivs som en process som till 

slut gjort att de valt att ta steget. Processen beskrivs som ett flertal olika negativa händelser eller 

olika tankar, frågor och tvivel om trosuppfattningen och att inte kunna stå för religionen. Andra 

processer berättas i termer att börja tänka själv, att de levde ett dubbelliv med ett flertal 

situationer där det fanns risk för att bli utesluten och en känsla av att behöva gå vidare med sitt 

liv. Informanterna har olika erfarenheter av hur de blivit behandlade i sitt avhopp av familj och 

församling. Vissa har upplevt det hårt och andra har inte berörts eller upplevt sig bli illa 

behandlad. Alla förutom en, som varit döpta, har blivit uteslutna. Denne har inte blivit utesluten 

trots att det finns ett flertal skäl för uteslutning enligt religionen.  

 

4.2. Relationer 
Inom kategorin relationer beskrivs olika aspekter av informanternas uppfattningar om sina 

relationer. Detta beskrivs mera i nutid än i dåtid. Familj och vänner är de enda som finns 

beskrivet från ett dåtidsperspektiv.  
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4.2.1. Familj 

Informanterna beskriver olika relationer med sin familj beroende på om de är uteslutna eller 

inte i nutid. Hur familjerelationen såg ut innan avhoppet framkommer olika mycket 

information, vilket både är beroende av vilken relation de har nu med sin familj och mina frågor 

och bristande utrymme för frågor angående detta i intervjun. De som är uteslutna beskriver allt 

ifrån ingen kontakt alls, till att de har viss kontakt i nutid. Deras kontakt är även beroende på 

om andra familjemedlemmar har lämnat eller aldrig tillhört Jehovas vittnen, där deras kontakt 

mellan varandra också beskrivs olika nära. De som inte har varit döpta och därmed inte blivit 

uteslutna, avstår själva från att ha nära kontakt med sin familj och beskriver kontakten som 

sporadisk. De har valt att hålla ett avstånd till sin familj på grund av oliktänkande men även för 

att inte påverkas av familjen.  

4.2.2. Vänner 

Olika uppfattningar av vänskap i barn- och ungdomen inom Jehovas vittnen beskrivs; att ha 

många vänner, inte känna ett behov av så många vänner till att känna ensamhet och inte tycka 

om de vänner de hade inom församlingen. Ingen av informanterna har någon kontakt med sina 

dåvarande vänner inom Jehovas vittnen idag. Känslorna inför detta varierar från att inte bry sig 

eftersom de själva gått vidare i livet till att ange en viss besvikelse över att vännerna inte hör av 

sig till dem. Det har angetts en okunskap om sociala koder och hur det sociala spelet fungerar 

när de var kvar inom Jehovas vittnen, som redan nämnts. Informanterna påtalar även en 

svårighet med att få vänner i vuxen ålder eftersom de flesta redan har ett ordnat kompisgäng. 

De antyder inte att de saknar vänner i dagsläget men att det har tagit lång tid att bygga upp en 

ny vänkrets med nära relationer. Vänskapen beskrivs som varierande, från nära relationer, 

partner eller önskan om en partner till bekanta samt en mångfacetterad vänskapskrets. Det 

poängteras att de själva har fått välja sina vänner, vem de umgås med och att åsikter kan 

ventileras bland vänner utan att riskeras att bli utfryst eller tillrättavisad. Vänskap med andra 

före detta Jehovas vittnen nämns, men att detta också kan bli risk med att det är den enda 

gemensamma för dem samt att det inte innebär att de fungerar bra ihop som vänner.  

4.2.3. Chef/auktoriteter 

Generellt beskriver informanterna att de har svårt för auktoriteter, dock kan de uppge att de har 

en god relation med sin nuvarande chef. Svårigheterna uttrycks som att chefen inte vill lyssna, 

att chefen inte har rätt att göra eller säga det de gör, att ha svårt för översittare i allmänhet och 

starka motsträviga känslor inför auktoriteter speciellt medelålders män. Det har i 

intervjumaterialet också framkommit uttryck för vördnad inför auktoritet och en beskrivning 
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av att lyda och att inte säga emot, trots att auktoriteten/chefen hade fel och informanten hade 

rätt. Förutom detta nämns även olika personliga problem med chefen eller chefens personlighet 

som de inte tycker om.  

4.2.4. Män/kvinnor 

Generellt uppger informanterna att de hellre umgås med sitt motsatta kön men att de umgås 

med både män och kvinnor. Detta trots att några av dem har flera vänner inom sitt eget kön än 

det motsatta. Det framkommer uttryck av irritation över att kvinnor och män har olika 

förväntningar och privilegier inom Jehovas vittnen. I intervjumaterialet uttrycker en kvinna att 

hon känner sig obekväm med att umgås med män och en man som känner sig obekväm att 

umgås med andra män. Ingen av informanterna har uppgett att de däremot har några större 

problem med vare sig män eller kvinnor.  

4.3. Social aktivitet 
Inom denna kategori framkommer informanternas beskrivningar av sina erfarenheter och 

upplevelser av Hjälpkällan och FROM-projektet. Andra sociala aktiviteter i eventuella 

föreningar eller kyrkor och sysselsättning med vänner framkommer i den andra underrubriken. 

4.3.1. Hjälpkällan/FROM-projektet 

Det framkommer olika behov hos intervjupersonerna och därmed olika uppfattningar om vad 

Hjälpkällan och FROM-projektet har betytt. Männen anger mindre eller inget behov alls av stöd 

och upplever att Hjälpkällan och aktiviteten inom FROM-projektet inte har betytt så mycket för 

dem. För en av dem är att kunna ge stöd till andra som lämnat, hans anledning till att delta i 

FROM-projektet. För kvinnorna uttrycks mera behov av stöd genom samtal och gemenskap. 

Gemenskapen uttrycks specifikt genom att de alla redan vet och förstår varandra, att de slipper 

förklara sig för andra som inte har ett insider-perspektiv.  

4.3.2. Föreningar och annan social aktivitet 

Generellt i intervjumaterialet framkommer antydningar att vara kreativ genom olika intressen 

såsom musik eller genom att samtala med de närmaste vännerna. De flesta deltar inte i någon 

föreningsaktivitet eller grupper och uttrycker att de inte har något behov av en grupptillhörighet. 

Dock finns viss föreningsaktivitet beskrivet av några informanter. Ingen av informanterna är 

med i någon kyrka i dagsläget. Däremot var en informant med i Livets Ord som hon nu har 

lämnat och försöker hålla sig borta från grupper. Detta eftersom hon själv upplever att hon inte 

tror på Gud, men i gemenskap med andra så påverkas hon att tro som de i gruppen tror. 

Beskrivningen av sysselsättning med vänner är att den är normal, såsom fika, pubträffar, 

middagar, bio etc. Men några anger samtal med de närmaste som en viktig sysselsättning, där 
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de uttrycker sina åsikter och funderingar om livet och alternativa trosuppfattningar. Några anger 

även att det är viktigt att finna en meningsfull sysselsättning som de kan vara aktiva inom, för 

några av dem är det Hjälpkällan.  

5. Analys 
Analysen av intervjumaterialet har skett genom ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 

Enligt Jan Trost & Irene Levin (2007:10) är symbolisk interaktionism ett synsätt eller 

utgångspunkt för att analysera den sociala verkligheten. Analysen kommer att presenteras enligt 

de begrepp som har angetts i teorin; spegeljaget, I och Me, social identitet, symboler, definition 

av situationen och primär-, sekundär- och resocialisation.  

5.1. Spegeljaget 
Spegeljaget beskrivs i tre olika kategorier för att särskilja olika tider i informanternas liv; dåtid, 

vägen ut ur Jehovas vittnen och nutid.  

5.1.1. Dåtid 

Spegeljaget i dåtid innefattar den beskrivning som framkommer i deras berättelser ifrån barn- 

och ungdom.  

5.1.1.1. Att vara annorlunda 

De generella dragen som framkommer i intervjuerna är en antydan av att de var annorlunda än 

andra i sin barn- och ungdom. Detta beskrivs däremot på lite olika sätt och från olika perspektiv. 

Trosuppfattningen och uppfattning om Jehovas vittnens ideologi, är en tydlig indikator för hur 

individen upplever sig vara annorlunda och i vilket sammanhang. Men det finns även andra 

faktorer till ett annorlundaskap, såsom familjesituation och skolgång. Nedan anges tre olika 

perspektiv för annorlundaskap.  

5.1.1.1.1. Annorlundaskap inom Jehovas vittnen 

Individer som uppger att de inte trodde på religionen anger ett annorlundaskap inom Jehovas 

vittnen. ”Jonas” beskriver detta genom hur han upplevde en ensamhet och kände att han inte 

passade in. Detta bekräftas även genom hans synsätt på sina relationer och sammanhang i övrigt 

genom sina känslor och uppfattningar, som han beskriver:  

I och med att jag är uppvuxen i det, så hade man ju en sådan begränsad umgängeskrets. 

Och det var det enda man hade att välja på. Man var intvingad i ett sammanhang med 

kompisar som man kanske egentligen inte hade så mycket gemensamt med. // Och jag 

tyckte inte om mina kompisar speciellt mycket. // Jag har aldrig haft någon nära relation 

med mina föräldrar eller syskon. Jonas 
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I detta citat beskriver Jonas sina relationer såsom han upplevde dem då, både i vänskapskretsen 

och sina relationer inom familjen. Han poängterar även att han aldrig har trott på den specifika 

trosuppfattningen, bortsett från när han var riktigt liten. Annorlundaskapet består i att tillhöra 

Jehovas vittnen, eftersom han inte tror och håller med i trosuppfattningen. Annorlundaskapet 

är inom Jehovas vittnen. Den spegling han gör av sig själv i sitt sociala sammanhang, gör att 

han upplever ensamhet och att han inte passar in i gruppen. I Scheffs typologi i Dahlgren & 

Starrin (2004) skulle Jonas befinna sig i en JAG-vi relation, där han isolerar sig från andra.  

Citatet ovan antyder även att de band Jonas känner med sina vänner och sin familj är pseudo-

band, där Jonas accepterar de sociala band han har men inte känner någon större samhörighet 

med dem. Scheff (1990) menar att detta kan ske inom den exklusiva gruppen, där det till det 

yttre kan ge ett sken av gemenskap. Enligt Scheff är stolthet ett tecken på ett intakt socialt band, 

medan skammen är ett tecken på ett hotat eller ett brutet socialt band. Den skam och stolthet 

han antyder är i form av trosuppfattning och vetenskap. Han berättar att han störde sig väldigt 

mycket på deras synsätt när han var kvar inom Jehovas vittnen (skam) medan han uppger att 

han alltid haft ett intresse för vetenskap (stolthet). Dock finns även tecken på en annan form av 

skam, en öppen skam. 

(Angående att säga vad man tycker och komma med idéer inom Jehovas vittnen) Det kan 

man inte i en sådan organisation som är så sluten i sitt tankesätt. För då blir man endera 

utfryst eller tillrättavisad. Jonas 

Denna form av skam finns mera beskrivet av Scheffs typologi under jag-VI relationen. I detta 

fall kan syftet från Jehovas vittnens sida med utfrysningen eller tillrättavisningen, ses som att 

få Jonas att rätta sig efter gruppen.  Att hålla en tydlig icke-troende uppfattning i sina barn- och 

ungdomsår skiljer sig från andra informanternas beskrivning. Hos de övriga finns en varierad 

berättelse om barn- och ungdomstiden men annorlundaskapet kan ses i två andra perspektiv.  

5.1.1.1.2. Annorlundaskap utanför Jehovas vittnen 

Ett av dessa perspektiv innefattar de individer som starkt trodde på religionen och beskriver en 

sammanhängande helhetssyn inom Jehovas vittnen i sina barndomsår.  Inom detta perspektiv 

beskrivs hur jaget försvinner inom gruppen och annorlundaskapet finns utanför Jehovas vittnen. 

Dock är annorlundaskapet utanför Jehovas vittnen (ex. i skolan) inte lika tydlig eftersom de är 

en del av gruppen (Jehovas vittnen). ”Tilda” berättar:  

Jag var väldigt svart – vit. För jag tyckte det var så enkelt, de gav mig svart-vita svar, att 

allting var svart eller vitt, så då var jag. Mitt mål var att knacka dörr och göra det Gud 

tyckte om. Jag sade till mig själv att det var ett distraktionsmoment och om jag ska hålla på 

att sätta mig in i skolkompisar och de utanför, då kommer jag inte att ha tillräckligt fokus 

på det. Tilda 
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I citatet ovan anger Tilda hur hennes jag formades av gruppens synsätt. Även en annan 

informant, ”Fanny”, antyder samma uppfattning och beskriver att hon var väldigt troende och 

såg ner på andra människor som inte var lika troende som henne själv. Både Fanny och Tilda 

berättar om ett ålderdomligt språk, att de lät som ”bibeln”. De anammade det språk som pratades 

inom Jehovas vittnen, som de menar var ålderdomligt och gav ett annorlundaskap i skolan. 

Fanny berättar:  

Jag kunde prata som om jag kom från (början av?) nittonhundratalet. Jag använde lill-

gamla ord, betedde mig som en liten vuxen. Men det var bara för att jag var så pass 

intresserad och så pass religiös, som liten, att jag helt enkelt härmade andra och hur dom 

pratade. Fanny 

Tilda bekräftar det ålderdomliga språket och menar att det var en orsak för henne att bli mobbad 

i skolan. 

Jag var ganska mobbad i skolan, så jag fick inte det givet till mig. Så jag fokuserade på vad 

jag tyckte var kul och då hängde man med Jehovas vittnen.// Jag pratade annorlunda, det 

är ett äldre språk de pratar ibland Jehovas vittnen. Så det kanske inte är så jättekul med en 

klasskompis i ettan som citerar bibeln, eller låter som bibeln. Tilda 

För Tilda blev språket en del i mobbningen. Det fanns även lärare som var med på mobbningen 

och förstärkte annorlundaskapet. Det annorlundaskap de beskriver finns utanför Jehovas vittnen 

och visar sig i skolan. Både Tilda och Fanny beskriver även att de förlorat sig själv inom 

gruppen. Detta beskriver Fanny och Tilda som att de (Jehovas vittnen) stryker över individens 

innersta, det innersta skall inte finnas och att individen dränker sin egen personlighet. 

Upplevelsen av att uppslukas berättar ”Estelle” om: 

Eftersom man inte skulle vara en del av den här världen och den här världen ändå skulle 

försvinna, så försvann du egentligen också som individ, du var ingenting nu, för du skulle 

leva sen. Estelle 

Relaterat till detta kan Scheffs typologi i Dahlgren & Starrin (2004) ange att det handlar om en 

jag- VI relation. I denna uppslukas individen av gruppen och hon får avstå från väsentliga delar 

av sig själv. Ett exempel på hur skammen uttrycks i detta fall, är en av informantens känsla av 

skuld över att hon aldrig döpte sig. Stoltheten, från intervjumaterialet, uttrycks genom att de 

umgicks med andra inom Jehovas vittnen, såsom citatet av Tilda ovanför anger. Detta bekräftas 

även av Fanny som menar att hon verkligen tyckte att det var kul då.  

5.1.1.1.3. Dubbelt annorlundaskap 

Det tredje perspektivet av annorlundaskap är ett dubbelt annorlundaskap. Detta gäller främst 

för de informanter som har växt upp i två olika miljöer, en religiös och en ickereligiös i barn- 

och ungdomsåren. De har haft en trosuppfattning enligt religionen. För dem blir 
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annorlundaskapet dubbelt av att de är både annorlunda i ”världen” men också inom Jehovas 

vittnen. De beskriver en dubbellivskänsla under deras barn- och ungdom men mer specifikt 

under tonåren. ”Miranda” berättar: 

Jag hade ju en pappa som inte var det (Jehovas vittnen), så när jag kom hem till honom så 

levde jag ett annat liv. Det var ingen som visste. Och det var ju ofta så att man hade dåligt 

samvete för det. Så man gick omkring med den känslan hela tiden av att man inte var 

värdig. För man ska ju inte ljuga och man ska inte leva dubbelliv. Men vad skulle jag 

göra? Det var ju oundvikligt. Miranda 

I detta citat berättar Miranda om det dubbla annorlundaskapet och dess konsekvens för henne, 

att ha dåligt samvete för det liv hon levde när hon var hos sin pappa. Citatet beskrivs från hur 

hon upplevde det inom Jehovas vittnen. ”Niklas” bekräftar detta med dubbellivskänslan och 

konstanta skuldkänslor som konsekvens. Angående vänskap berättar han:  

I uppväxten var det ju ändå så att man tillhörde något som var konstigt bland andra. Och 

då var det ju som att man smög ju med det från början, man ville inte prata om det eller 

jag ville inte prata om det. // Till skillnad från, i stort sett alla i församlingen, fick jag spela 

fotboll och hade mycket kompisar i skolan. Jag umgicks i stort sett nästan bara med 

människor utanför religionen, församlingen. Så därför blev det en dubbellivsgrej, jag hade 

ett liv med dem och så hade jag ett liv, som skiljde sig ganska mycket på när jag var vittne. 

Jag pratade inte om att jag var vittne för dem utan då var jag som vem som helst.  Niklas 

Citatet beskriver annorlundaskapet bland vännerna. Här antyder Niklas att han känner en skam 

över att tillhöra Jehovas vittnen eftersom han inte gärna vill prata om det med sina andra vänner. 

Skammen och stoltheten ges olika uttryck och är blandad, men främst beskrivs känslor av 

ständig skuld.  

Sammanfattningsvis är spegel-jaget som framträder i deras berättelse från barn- och 

ungdomstid, att de är annorlunda. Tre olika perspektiv av annorlundaskap har beskrivits; 

annorlundaskap inom Jehovas vittnen, annorlundaskap utanför Jehovas vittnen och dubbelt 

annorlundaskap. 

5.1.2. Vägen ut ur Jehovas vittnen 

Under denna rubrik följer det jag, som framträder i processen informanterna gått igenom i sitt 

steg ifrån Jehovas vittnen. Två olika grupperingar görs tydliga i materialet. De som upplevt en 

accepterad rätt till sitt jag och den andra som blivit straffade för att de tagit rätten till sitt eget 

jag.  

5.1.2.1. Accepterad rätt till sitt eget jag 

För de informanter som faller under denna kategori är de som haft en icke-troende inställning 

eller inte blivit uteslutna från församlingen. För dessa informanter är steget ifrån Jehovas inte 
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så dramatiskt och det har inte krävts några särskilda konsekvenser av dem. Deras val av väg i 

livet har till större del accepterats, både av dem själva men också av andra (familj och 

församling). Deras val av väg har accepterats trots andra uppfattningar i familjen eftersom det 

finns en avsaknad av konsekvens som är tydlig hos de andra informanterna. Detta gäller de två 

manliga informanterna. Huruvida det finns en genusaspekt i detta är osäkert men i Niklas och 

Jonas språk, hur de beskriver sitt lämnande, ger de ett säkert intryck i deras språkbruk av sitt 

livsval. Jonas berättar:  

Man kände att man behövde gå vidare, att jag behövde komma någon annanstans, både 

kunskapsmässigt och även fysiskt. Ta mig någonstans där jag kunde börja om på nytt. // 

Jag har inte känt något stort behov av just det här, att jag har hoppat av. // Det var inte så 

jättestor grej egentligen, heller. Faktiskt. Jonas 

Jonas berättar med en tydlighet att han ville gå vidare i livet och att det inte var så stor sak av 

att lämna Jehovas vittnen. Denna tydlighet finns även hos Niklas där han beskriver att han 

argumenterat för sin sak och var inte rädd för att få motargument eller vad någon skulle tycka. 

Vidare berättar Niklas: 

Det var mer en process som gjorde att jag till slut var klar och väldigt säker på vad jag, att 

jag inte ville ställa upp för det, och jag kunde argumentera för det. Niklas 

Hos båda finns en tydlighet över deras beslut. Accepterandet av deras val har främst gjorts av 

dem själva. De har accepterat sin egen väg och beskriver detta med en säkerhet och trygghet. 

Beskrivningen att vara klar med Jehovas vittnen och tydligheten i de båda männens berättelser 

skiljer sig från kvinnorna. De antyder att de är ”klara” och antyder även med det påståendet att 

de lämnar det bakom sig och går vidare. Vad är det som lämnas bakom? Kvinnorna har också 

levt i samma miljö. Skillnaden är att tre av fyra av kvinnorna har blivit uteslutna, som inte 

männen varit utsatta för. Finns det en genusaspekt i detta eller skapar uteslutningen i säg 

problem för kvinnorna att gå vidare? För männen kan dock deras berättelser ses som en stolthet 

inom spegel-jaget. Stoltheten består i att stå för sig själv. Den skam de gett uttryck för i sin 

berättelse om barn- och ungdomstid har växt och blivit starkare och till slut har de brutit de 

sociala band de haft med och inom Jehovas vittnen.  

5.1.2.2. Icke-accepterad rätt till sitt eget jag 

Detta gäller de informanter som angett att de varit starkt troende/troende i barn- och ungdomstid 

och/eller blivit uteslutna från församling och förskjutna från sin familj. För dessa informanter 

är processen på väg ur Jehovas vittnen fylld med olika känslomässiga svårigheter. 

Svårigheterna har olika grund såsom ångest över att inte klara av de krav som de upplever att 

religionen ställer, ifrågasättande av den tro de har men även med en rädsla över vad som 
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kommer att hända om de lämnar Jehovas vittnen. Den rädslan som de berättade om illustreras 

med detta citat av Miranda: 

Man var ju rädd och så, innan man lämnade också, för man visste att man, nu tar jag en 

risk att jag kommer att förlora mycket här. Och jag kommer inte att veta hur mitt liv 

kommer att se ut. Man går in i en helt ny fas, man visste inte om det skulle bli bra eller 

dåligt, eftersom man var så van vid att leva på ett visst sätt. Miranda 

Rädslan beskrivs hos informanterna, men en ifrågasättande process leder till att de känner att 

de inte kan stanna kvar. De uttrycker på olika sätt att processen har fått dem att börja tänka 

själva. Ett exempel på uttryck för hur processen av ifrågasättande format tanken om sig själv är 

som Fanny beskriver: 

Det är bisarrt att tro att demoner finns, för det sitter i huvudet på en. Så jag insåg att jag 

är nog ganska bisarr. Fanny 

Fanny beskriver en omformulerad syn på sig själv utifrån sin tidigare trosuppfattning. Hon 

identifierar sig själv med sin negativa syn på trosuppfattningen, eftersom hon menar att det är 

bisarrt att tro att demoner finns, alltså är hon bisarr. Detta kan ses som uttryck för skam inom 

spegeljaget. Miranda och Estelle bekräftar båda att det inte fanns möjlighet att hinna tänka inom 

Jehovas vittnen och där de börjat tänka själva, av olika skäl. En annan informant, Tilda, 

beskriver att hon förlorade Gud. Hon uppfattade att hon förlorat Gud genom ett flertal negativa 

händelser som drabbade henne, vilket gjorde att hon kunde få en distans från Gud. Gud, var för 

henne den starkaste komponenten för henne att vara kvar. Informanterna börjar tänka själva på 

olika sätt genom processen, och känner att de inte kan hantera de två olika världarna längre. 

Tilda fick hjälp av en psykolog: 

Hon ifrågasatte vad jag inte ifrågasatte, så hon gav mig möjligheterna. Det här som inte 

fanns att ifrågasätta, det gav hon mig. Och sen så gick jag hem och så började jag tänka 

igenom det här. // Jag gör den grymma döden, jag går ur. Jag går ur, för alla säger att jag 

kommer att dö. De första veckorna satt jag nästan och väntade på att jag skulle dö, men 

det hände ingenting. //Och då måste jag ta reda på, vad ska jag göra nu? Tilda  

Det Tilda beskriver är hur trosuppfattningen fortfarande är en del av henne även när hon har 

gått ur. Detta genom den uppfattning om döden hon har som beskrivs i citatet. Informanterna 

har inte helt accepterat sitt eget jag och sin egen uppfattning, utan är fortfarande en del av den 

tidigare trosuppfattningen. I och med detta är de även mottagliga för olika former av sanktioner. 

Tilda beskriver att hon fått gå igenom allt hon har gjort som hon inte fått göra, tillsammans med 

sina föräldrar och tre äldstebröder. Detta är en form av sanktion och bestraffning med skam. De 

informanter i denna kategori, som var döpta, har blivit uteslutna ur församlingen och även 

förskjutna från sin familj. Denna form av sanktion är ett straff med skam, som följer av att de 
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sociala banden bryts. De har inte accepterat informanternas rätt till sitt eget jag. Men det finns 

även en icke-accepterande inställning hos informanterna själva, att de inte har accepterat sitt 

livsval, eftersom den tidigare trosuppfattningen avgör mycket för hur de tänker och agerar.  

Sammanfattningsvis anger informanternas väg ur Jehovas vittnen två olika synsätt. Det ena är 

en accepterat rätt till sitt eget jag och det andra är en icke-accepterad rätt till sitt eget jag. Den 

första beskriver de informanter som haft en icke-troende inställning eller inte har blivit uteslutna 

från församlingen. Den andra beskriver de informanter som haft en troende inställning och/eller 

blivit uteslutna ur församling och förskjutna från sin familj.  

5.1.3.  Nutid 

Det jag, spegel-jag, som framträder i informanternas beskrivning i nutid är främst en frihet, att 

de är fria. Denna frihet är dock inte utan vissa undantag och tillägg. I detta avsnitt är alla 

informanter en del av de beskrivna underrubrikerna, mer eller mindre.  

5.1.3.1. Fri  

Den frihet som nämns är främst att vara fri från krav. Friheten att vara som andra, men inte 

nödvändigtvis att de är som alla andra. Friheten har undantag och tillägg som beskrivs nedan.  

5.1.3.1.1. Fri med reservation 

Att de är fria med reservation gäller främst de informanter som fortfarande efter både kort och 

lång tid, berättar att uppväxten fortfarande påverkar deras liv och vardag. Alla bär sin barn- och 

ungdomstid med sig i livet, men alla informanter har inte gett samma uttryck för att det påverkar 

deras liv och vardag i nutid. Frihet med reservation gäller de informanter vars inlärda sociala 

mönster fortfarande är en del av och påverkar dem. Hur lång tid som gått sedan steget ifrån 

Jehovas vittnen berättar en del i hur långt i tankeprocessen och bearbetningen av livet som gått. 

Två informanters berättelser, som har kortast och längst tid ifrån Jehovas vittnen, framträder 

som tydligast hur deras vardag och tanke fortfarande påverkas av uppväxttiden hos Jehovas 

vittnen. Den som har kortast erfarenhet utanför, Fanny, berättar:  

Ibland får jag en sådan där konstig längtan att gå tillbaka. För att man saknar den här 

samhörigheten. Man trodde ju att man hade sanningen, bara man lyssnade på 

äldstebröderna och pappa och mamma så skulle allting lösa sig.// Samtidigt hade jag 

önskat att jag hade varit döpt. För att då hade jag haft en anledning till att ”ja, men jag är 

utesluten, nu kan jag inte gå tillbaka”. Nu känner man sig lite halv. Fanny 

Det Fanny beskriver, är en fysisk frihet men mentalt finns fortfarande en del av Jehovas vittnen 

kvar i henne. Lojaliteten finns hos Jehovas vittnen och grupptillhörigheten. I Scheffs typologi 

är hon i den stunden jag- VI relation. Något finns kvar i henne, med vad är det som finns kvar? 
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Den tydlighet som männen angett, att de är klara och vill gå vidare, finns inte hos henne. Det 

kan antydas att hon inte är klar med sin bakgrund. Detta kan förklaras med den korta tid ifrån 

Jehovas vittnen hon har och det relativt nya tankesättet utanför. Men det finns även spår i 

tankesättet och den påverkan det har, hos den som varit längst tid ifrån Jehovas vittnen. Estelle: 

Jag känner fortfarande av lite grann, att det är svårt. Det känns som att jag i naturen i mig, 

såsom jag är uppvuxen och lärd, fortfarande har svårt att, ”det här är mitt”, jag får ta del. 

// Det jag har kommit fram till under de här åren sen jag gick ur, är väl egentligen att man 

kommer aldrig att komma ifrån det för att det är en så otroligt stor del av ens bakgrund 

även om man vill gå vidare och leva som en vanlig människa, så kommer man aldrig riktigt 

att kunna göra det. Det man är uppvuxen med, det är det som faller sig naturligt.  Estelle 

Detta beskriver Estelles vardag, hon är fri men är reserverad i användningen av sin frihet. Det 

finns fortfarande kvar hos henne, efter så många år. Vad är det som finns kvar och som hon inte 

lämnat? Kan det vara svårigheten att se skillnaden mellan Jehovas vittnens lära och allmänt rätt 

och fel, som gör det svårt för henne att tolka hennes nuvarande jag och situation? Om hon inte 

tror, vilket hon uppger att hon inte gör, borde det inte finnas några skäl till att följa den gamla 

normen inom Jehovas vittnen. Men eftersom detta är blandat med uppfostran, kan det vara svårt 

att särskilja. Men i så fall borde det vara lika svårt för männen att särskilja. Ändå beskriver de 

en annan bild där de är klara med sin bakgrund och har lämnat det bakom sig. Kan det finnas 

skillnader i uppfostran av pojkar och flickor inom Jehovas vittnen som en delorsak i hur de 

agerar idag? I de stunder Estelle upplever det svårt att ta del, faller den inlärda jag-VI relationen 

in som en del i hennes spegel-jag. Skammen gör sig påmind när hon strävar efter något som 

den inlärda jag-VI relationen inte accepterar.  

Att vara fri med reservation är de informanter som ”faller tillbaka” i ett tidigare levnadssätt 

eller tankesätt som påverkar deras syn på sig själva; vem de är, vad de får/ska göra och hur de 

ska vara.  

5.1.3.1.2. Fri med ansvar 

Alla informanterna är fria med ett ansvar. Ansvaret kommer från olika perspektiv. Ansvaret för 

sig själva är det mest framträdande, eftersom de inte har det sociala stöd andra människor i 

omgivningen tar för givet. De står ensamma. Det finns en stolthet i att stå själv som är en del i 

deras spegel-jag. Relationen till andra i sin omgivning är däremot mer en JAG-vi relation, än 

som de flesta strävar efter, en jag-vi relation. Detta innebär inte att de söker efter en grupp, utan 

det gäller deras närmaste relationer, dem som de vill umgås med. Informanterna beskriver att 

det är svårt att få vänner i vuxen ålder, även om de i stunden inte saknar vänner. Ansvaret över 

sig själva och ensamheten i att inte ha ett socialt stöd i ryggen, får dem ofrivilligt in i en JAG-
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vi relation med sin omgivning. Informanterna är i olika skeden i livet av sin utveckling av jag-

vi relationen till sin omgivning och det finns en bredd på uppfattningen av detta. Hur 

ensamheten kan upplevas och en avsaknad av det sociala stödet beskriver Tilda:  

Jag hade min pojkvän och hans föräldrar som stöttade mig och sen hade jag min bästa 

kompis. Men det var ingenting man kunde lita på till 100 %. Det är inte säkert att de jag 

har kommer att finnas där. // Om jag inte går till skolan kommer ingen att bry sig till sist. 

Jag har ingen förälder som kan ta frånvaroanmälan eller fråga.  Tilda 

 Detta citat beskriver det ansvar som informanterna har över sig själva. Både stoltheten och 

skammen finns i att de står själva. Stoltheten av att de växer i sin syn på sig själva och kan stå 

själva, och skammen på grund av den ensamhet som att stå själv innebär. Det finns även ett 

annat ansvar, och det gäller ansvaret för sitt livsval. Informanternas livsval har inte bara fått de 

som varit döpta att blivit uteslutna och förskjutna från sin familj men också de som inte varit 

döpta att ta avstånd från sin familj. Detta eftersom deras livsval inte överensstämmer med deras 

familjs. De har ett ansvar för sitt eget val, oberoende av vad de lärt sig och vad de i stunden tror 

på. Detta kan exemplifieras med Tilda, som nämnts tidigare, när hon efter sitt avhopp väntade 

på att hon skulle dö. Den inlärda uppfattningen av vad som kommer att ske med avhopparna 

fanns i hennes livsvärld, men hon tog ansvar för sitt livsval. De som har viss kontakt med sin 

familj men undviker den, beskriver hur de för deras skilda syn på livet inte kan ha en nära eller 

djupare relation, utan håller den på en ytlig nivå. Informantens stolthet i detta är att de står för 

sin syn och sitt livsval men också att de tillhör samhällsnormen, där de sociala banden bildas 

med de som finns inom samhällsnormen. Ansvaret för livsvalet gäller mot familj och 

församling.  

Att vara fri med ansvar gäller alla, men för informanterna kommer ansvaret att gälla betydligt 

mycket mer, eftersom de står utan stöd och gjort ett livsval som står utanför allt de tidigare känt 

till.  

5.1.3.1.3. Fri med kreativitet 

Upplevelse av frihet har positiva sidor. Detta uttrycks främst genom frihet att tänka, uttrycka 

åsikter, kreativa sysselsättningar såsom musik och bara möjligheten att ha fritid. Deras spegel-

jag får en öppenhet och möjlighet till utveckling av vem de kan vara och vem de vill vara. 

Speciellt att uttrycka tankar och åsikter med sina närmaste, beskrivs som givande av flera 

informanter. Fanny berättar om vad hon vill göra: 

Jag vill filosofera utan att någon står och hänger på mig att ”nej, så får du inte tänka” och 

jag vill läsa böcker. Jag vill göra sådana normala grejer och det får jag ju inte om jag går 

tillbaka. Fanny 
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Fanny beskriver friheten med vad hon vill göra, speciellt med användningen av sin tankefrihet 

och markerar skillnaden i frihet med vad hon inte får göra om hon går tillbaka. Stoltheten och 

de nya sociala banden bildas med de som uppmuntrar till kreativitet, medan skammen bryter de 

band som hämmar kreativiteten, Jehovas vittnen. De aktiviteter hon vill göra definierar hon 

även som normala, vilket kan ses som ett tecken till stolthet av de sociala banden till det övriga 

samhället.  

Sammanfattningsvis är informanternas spegel-jag i nuet att vara fri, dock är det inte utan både 

undantag och tillägg. Undantagen är reservation och ansvar. Reservationen finns hos de som de 

inlärda sociala mönstren fortfarande är en del av och påverkar deras liv och vardag. Ansvaret 

finns hos alla informanter, ansvaret att stå för sig själva och sina livsval. Friheten med tillägget 

kreativitet, framkommer genom det intresse för kreativa sysselsättningar som beskrivs och 

betydelsen av givande samtal med fri tanke och åsikt med sina vänner.  

5.2. I och Me 
Här under denna rubrik följer en analys av nuet, hur informanterna pratar i nuet om sig själva 

och sina uppfattningar. Mead (1976) menar att "I" är att vara medveten om det sociala "Me". 

"Me" är den uppsättning av sociala attityder som är internaliserad i jaget, och "I" är svaret och 

inställningen till "Me”. I informanternas berättelser framgår främst ”Me”, som den uppsättning 

regler från sina föräldrar och församlingen som kommer fram i deras tankar och ageranden i 

nuet. Inom ”Me” finns olika exempel; blind lydnad till auktoriteter eller hur informanten 

påverkas av grupper. ”I” kännetecknas med viljan till uppror på olika sätt och även 

användningen av svärord. Svärord, på grund av att den tillhör ”världens” sätt att prata och inte 

till församlingens, religionens. I citatet nedan hur Fanny uttalar om sig själv och hur hon tänker, 

kan ”I” och ”Me” demonstreras:  

Jag har tagit det väldigt bokstavligt i alla år. Så därför har jag och haft väldigt mycket 

skuldkänslor. Att jag borde vara där och jag borde lyda min pappa och att jag borde vara 

en bättre kristen. Herre gud, jag är ju inte kristen, men ändå så tänker jag ju det. // Nä, 

men demoner. Dom finns inte, men ändå blir jag så rädd. Fanny 

I detta citat beskriver Fanny de tankar och känslor som fortfarande är en del av henne själv. 

Hon är fri fysiskt men mentalt är hon fortfarande ibland kvar. Hon pendlar i var hon har sin 

frihet och lojalitet. Hennes berättelse om skuldkänslor visar att hon egentligen gör fel, och 

hennes tanke på vad hon borde göra (Me). I nästa stund pendlar hon till sitt jag och sin egen 

uppfattning om att hon inte är en kristen (I). Hennes rädsla över demoner antyder att det inlärda 

(Me) fortfarande är en del av henne, trots det hon säger (I). Hennes uttryck för rädsla antyder 



38 
 

att det inlärda som väcker rädslan, är att hon nu står utanför Jehovas vittnen (Gud) och nu tillhör 

världen (Satan).  

Hur tankar på auktoritet/auktoriteter får fram ”I” och ”Me” är tydlig i flera uttalanden. Många 

informanter reagerar med uppror och en motvilja mot chefer över lag. Jonas uttryck framhäver 

”I” och ”Me”:  

Jo, jag har lite starka känslor inför auktoritet. Jag har svårt att acceptera det till en början 

men jag sansar mig till slut. Jag har svårt för personer i bestämmande position. Allmänt, 

men speciellt när det är medelålders män, då är det något som stretar emot på en gång. 

Och det spelar egentligen ingen roll hur dom är som personer eller så utan, det är mer 

princip. Jonas 

I detta citat beskrivs ”I” som mycket framträdande, eftersom han reagerar mot de inlärda sociala 

mönstren. De sociala mönstren i detta fall är att följa auktoriteten och inte ifrågasätta. En annan 

informant visar tvärtom på hur auktoritet framhäver ”Me” hos henne. Tilda: 

Jag har en väldig vördnad för auktoriteter. // Jag säger inte emot någon som har blivit 

tilldelad en högre roll. Jag säger inte gärna emot fastän jag vet att jag har rätt. // Jag 

tycker att det är mer attraherande med en manlig auktoritet än bara en manlig. Tilda 

I citatet ovan ger Tilda en bild av ”Me” där de inlärda sociala mönstren följs, i samband med 

auktoritet. Hon beskriver även auktoriteten som en man. Jonas upplever det speciellt svårt med 

medelålders män i bestämmande position, något som Tilda tycker är attraherande. De inlärda 

sociala mönster om auktoritet kan då antyda att auktoriteten inom Jehovas vittnen är en man. 

Den manliga auktoriteten kan även ses i en av de manliga informanternas relation till kvinnor. 

Niklas berättar:  

Jag har haft svårare att ta obefogad kritik från en kvinna än från en man. För en man 

känner jag att jag kan säga ”vad, fan säger du det för”, jag kan gå på honom. Men en 

kvinna känner jag att jag inte riktigt kan det, då har jag svårare för att hantera det. // Det 

känns som om vi inte är riktigt jämbördiga där på något sätt.  Niklas 

I de fall där Niklas får ta emot, vad han upplever obefogad kritik från en man, kan han hantera 

på ett jämbördigt sätt, däremot inte när det gäller en kvinna. Detta tyder på att Niklas kan agera, 

göra uppror, mot den manliga auktoriteten men inte mot en kvinnlig. Beroende från vilket 

perspektiv detta ses ifrån, kan Niklas agerande ses som ett ”I” eller ”Me”. Om Niklas agerande, 

att ha svårt att ta emot obefogad kritik från en kvinna, ses som ett ”I”, innebär det att kvinnans 

agerande inte faller i ett inlärt socialt mönster och han tappar sin roll. Kvinnan ska inte vara i 

en auktoritetsposition. Det kan också innebära att han, eftersom han är man, är en del av den 

manliga auktoriteten och kan agera ut denna jämbördigt med en man, men med en kvinna 

använder han inte auktoriteten emot henne (Me).  
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I de uttryck där ”I” och Me” framkommer är det främst uppror (I) mot de inlärda sociala 

mönstren, regler (Me). Detta är tydligt i relation till auktoritet och kvinnor/män. I 

informanternas språk märks en skillnad mellan de som har varit en kortare tid från Jehovas 

vittnen och en längre tid. De som har en kortare erfarenhet utanför visar på en mer instabil 

relation mellan ”I” och ”Me”, jämfört med de övriga. Den instabila relationen kännetecknas av 

tydliga skillnader av livsvärldarna inom ”I” och ”Me”. De informanter som däremot har en 

längre tids erfarenhet utanför Jehovas vittnen, har en stabilare relation mellan ”I” och ”Me”. 

”Me” har fått del av den nya livsvärlden av ”I” under en längre tid och skillnaden blir därför 

inte så stor.  

5.3. Social identitet  
Den sociala identiteten presenterar den uppfattning av social identitet informanterna beskriver 

i dåtid och nutid.  

5.3.1. Dåtid; JV 

Den sociala identiteten för informanterna under dåtid, var att vara ett Jehovas vittne. Det är 

många olika sociala grupperingar men den totala är Jehovas vittnen. Detta är tydligt eftersom 

deras agerande var i enlighet med religionen. Genom de handlingar de utförde, knacka dörr och 

predika, får de omgivningens bekräftelse att de är Jehovas vittnen. Tajfel (1974) menar att 

individen kan i vissa situationer agera uteslutande eller huvudsakligen som individ snarare än 

som grupp. Det finns även situationer där individen agerar i enlighet med grupptillhörigheten. 

Hur individen agerar i enlighet med gruppen kan ett citat av Tilda belysa:  

Inom Jehovas vittnen så är det ”det är du och jag mot världen” och vi är en minoritet och 

tillsammans är vi starka. Och alla har det i bakhuvudet, det är ingen som går mot en, 

grunduppsåtet är inte att vara mot varandra utan att det är att vi står på samma sida. Och 

det är en automatisk grej som bara fanns där, gemenskapen och att vi har varandras 

ryggar. Tilda 

I citatet beskriver Tilda hur det finns ett inbyggt ”vi mot världen” tankesätt. Det antyder att 

individer agerar i enlighet med gruppen både inom och utanför gruppen. Andra situationer som 

framhäver individens agerande framför gruppens, kan illustreras med detta citat:  

Det gick så mycket tid till någonting man inte kände så där jättestarkt för. En hel lördag 

eftermiddag i vår församling och så en tisdag kväll. // Det kändes så irriterande ofta, man 

hade så mycket annat man ville pyssla med. Jonas 

I citatet beskrivs tankar och agerande enligt individen framför gruppen. Det antyder att Jonas 

tankar är i enlighet med individen, sig själv, men agerandet är i enlighet med gruppen eftersom 



40 
 

hans tid går åt till församlingen. Agerandet i enlighet med gruppen är dock inte frivilligt, 

eftersom han upplever sig irriterad och vill göra annat.  

5.3.2. Nutid 

Den sociala identiteten i nutid presenteras som före detta Jehovas vittne och att vara social-

individualist.  

5.3.2.1. XJV3 

Den sociala identiteten relaterat till grupp, är till större del att vara före detta Jehovas vittne. 

Denna sociala identitet är främst relaterad till aktiviteten inom Hjälpkällan och FROM-

projektet. Eftersom alla informanter är med i Hjälpkällan och FROM-projektet, blir 

uppfattningen om den sociala identiteten något snäv. Det kan tänkas vara annorlunda för 

personer som inte har deltagit i någon föreningsverksamhet för avhoppare. Det finns även en 

möjlighet att intervjuguiden har styrt in uppfattningen om den sociala identiteten på före detta 

Jehovas vittne, eftersom Hjälpkällan och FROM-projektet har varit en del av intervjuguiden. 

Det engagemang för grupper som informanterna beskriver är främst inom Hjälpkällan. Andra 

är medlemmar i föreningar och en informant är samhällsaktiv i en annan förening. För dessa 

informanter och från detta intervjumaterial, är den sociala identiteten att vara före detta Jehovas 

vittne. I dåtid var ”vi mot världen” det generella tänkandet inom Jehovas vittnen. I nutid, i 

gemenskapen med andra före detta Jehovas vittnen, blir ”vi mot Jehovas vittnen” det generella 

tankesättet. Jonas beskriver hur han och hans vänner som också är före detta Jehovas vittnen 

diskuterar angående dem (Jehovas vittnen):  

Man skrattar åt det bara, det är så bisarrt och så komiskt. Att man har varit instängd i den 

där lilla världen. När man diskuterar det med vänner som också varit med, så sitter man 

och skämtar om det mycket. Hela grejen är så bisarr. Jonas 

Jonas beskriver den gemenskap de har, där skämt blir ett sätt att hantera den livsvärld de har 

haft i sin barndom. Agerandet för Jonas är i enlighet med gruppen, före detta Jehovas vittnen, 

där skämten om Jehovas vittnen är en del agerandet i grupp. En liknande ”vi mot Jehovas 

vittnen” tänkande finns beskrivet inom aktiviteten i FROM-projektet, men där också individens 

egna tankar och åsikter kommer fram. 

När man samlar folk som har gått igenom väldigt jobbiga saker så är det extremt lätt att 

det blir väldigt destruktivt, själva mötet, även om det är meningen att det ska vara positivt. 

// Man kom lätt in på diskussioner som ”ja, för helvete, var du också med om det?” och 

”de sa så där” och ”fy, fan”, så ska man bli så jävla arg och hatisk mot dem (Jehovas 

                                                           
3 XJV är en beteckning som jag sett användas av avhopparna själva. XJV betyder före detta Jehovas vittne. 
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vittnen). Det var en väckarklocka för mig, att jag faktiskt får se till att göra det här till det 

jag vill. Tilda 

Tilda gör en beskrivning av det ”vi mot Jehovas vittnen” tankesätt och agerande som fanns 

inom gruppen. Hon ger samtidigt sin syn på agerandet enligt grupp utifrån sin egen individuella 

situation. Att vara XJV, före detta Jehovas vittne, är främst det engagemang informanterna 

beskriver som är i enlighet med gruppen. Inom gruppen har de den sociala förförståelsen för 

varandras situation, som utomstående har svårt att eller aldrig kan förstå. Men det finns även 

individuella uttryck att undvika XJV-identiteten i informanternas berättelser. Både Miranda och 

Estelle beskriver detta genom att söka sig till andra vänner, utanför gruppen, för att inte endast 

ha det enda gemensamma att vara XJV. Estelle som varit engagerad i Hjälpkällan tidigare men 

varit borta under en period beskriver: 

Jag ville inte fastna i det och älta runt i det utan jag behövde gå vidare och skaffa mig ett 

liv med andra människor. Estelle 

Estelles uttryck är i enlighet med individen, att ta ett steg från XJV-identiteten genom att söka 

sig till andra människor.  

5.3.2.2. Social-individualism 

Det finns även en annan social identitet som framkommer i informanternas berättelse, en social-

individualistisk identitet. Med social-individualism menar jag att de flyr grupper, de vill 

utveckla sin egen identitet i samhället som inte är relaterat till någon grupp. Niklas berättar:  

Alla former av grupper man är med i, politiska partier eller vad som helst, så köper man 

någon slags åsiktskollektiv, ”det här tycker vi”. De är inte lika hårt som i en sekt men det 

finns ju ändå lite så här ”det här ingår i paketet” om man ska vara med i grupper. Och det 

har jag lite svårt för, för jag har alltid en egen åsikt om hur mycket jag vill vara. Om jag 

inte tycker att någon argumenterar bra för att jag ska ändra, så ändrar jag inte min åsikt 

eller viker mig för någon slags kollektivism eller grupptillhörighet. Där känner jag mig 

annorlunda mot andra människor. // Alltså identitet, eller tillhörighet upplever jag att 

människor har ett väldigt stort behov av. Det känner jag ett stort behov av att inte tillhöra. 

Niklas 

Det Niklas beskriver är en social-individualism, där grupptillhörigheten inte är viktig utan får 

sekundär betydelse. Niklas agerar i enlighet med sin individualitet i åsikter och värderingar. 

Detta beskriver informanterna i mer eller mindre grad. Informanternas agerande är till större 

del i enighet med deras individualitet än med gruppers tillhörighet. Det innebär dock inte att de 

är ensamma utan de har vänner och bekanta som andra.  Orsaken till att de flyr grupper beskrivs 

som en rädsla för att hamna i en liknande grupp igen. Fanny berättar att hon har varit med i 

Livets Ord och varför hon tror att hon sökte sig till den gruppen: 
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Finns det ingen där som kan hjälpa en att gå vidare så är det som att jag är, det här är ett 

dåligt exempel, att jag är alkoholist. // En som har varit uppväxt i en stängd miljö och bara 

lämnar och inser att det var nog lite bisarrt att tillhöra den miljön men ändå ha frågor. Det 

känns som att man söker sig till en liknande miljö igen. Och jag tror att det var det som 

skedde. Fanny 

Fanny beskriver frågor som orsak för henne att gå in i en annan grupp efter att hon lämnat 

Jehovas vittnen.  Tajfel nämner två olika sätt att förflytta sig mellan sociala grupper, ”social 

rörlighet” och ”social mobilitet”. Den sociala rörligheten avser situationer där individen relativt 

lätt kan flytta från en social grupp till en annan, om hon upplever att gruppen inte bidrar 

tillräckligt till hennes sociala identitet. Den sociala mobiliteten avser situationer där det oavsett 

skäl är omöjligt eller mycket svårt att flytta från en grupp till en annan (Tajfel, 1974). Huruvida 

det gäller en social rörlighet eller mobilitet för informanterna, kan ses från olika perspektiv. Till 

det fysiska, kan det gälla social rörlighet, eftersom det till det fysiska inte märks någon skillnad 

mellan Jehovas vittnen, Livets Ord eller samhället i övrigt. De kan röra sig mellan grupper 

relativt lätt utan att det fysiska utmärker någon skillnad. Men mentalt, kan det ses som social 

mobilitet, eftersom informanterna går igenom en lång mental process i förflyttandet mellan 

grupperna. I detta fall är mobiliteten inte omöjlig men krävande. 

För att sammanfatta den sociala identiteten, handlar dåtiden om att vara ett Jehovas vittne. I 

nutid är den sociala identiteten relaterat till grupp XVJ, före detta Jehovas vittne, men också en 

social-individualistisk identitet där grupper undviks och den individuella identiteten i samhället 

utvecklas.  

5.4. Symbol 
Den symbol som informanterna beskriver är främst dopet. Symbolen för dopet har stora 

konsekvenser för de som inte längre vill vara ett Jehovas vittne och är döpta. Enligt Trost & 

Levin (2007:19) räcker det inte att individen uppfattar en symbol för sig själv utan den måste 

ha samma mening för de andra i den närmaste omgivningen. Symbolen för dopet, men också 

den specifika betydelsen, är en del av Jehovas vittnen som medlemmarna har lärt sig i den 

sociala miljön. Betydelsen av dopet framkommer i detta citat: 

Intervjuare: Är du döpt? 

Tilda: Jag var döpt. För då blir det en process att ta sig ur. Du kan hoppa av om du inte 

har tagit ställning, smärtfritt.// För jag var införstådd, när jag var fjorton år, med vilket 

livsavgörande beslut det här var och sen så gick jag ur. 

Tilda beskriver symbolens livsavgörande betydelse för henne och omgivningen. När jag ställer 

frågan, har jag inte den förförståelsen av dopets innebörd som finns inom Jehovas vittnen. I den 
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stunden tror jag att dopet innebär en akt som har gjorts en gång men som inte kan tas tillbaka, 

oavsett om man hoppar av eller inte. Vi hade inte samma uppfattning om betydelsen av dopet, 

vilket hon rättar och berättar om vad den betyder inom Jehovas vittnen. Konsekvenserna för 

den som väljer att gå ur Jehovas vittnen om informanten varit döpt, kan även vara 

eftersträvansvärt. Som tidigare nämnts, önskade Fanny att hon hade varit döpt. Hon anser då 

att hon skulle få en definitiv gräns och inte kunna gå tillbaka till Jehovas vittnen. Dopet inom 

Jehovas vittnen är en viktig och omfattande symbol för medlemmarna.  

5.5. Definition av situationen 
Informanternas definition av situationen presenteras i samband med primär-, sekundär- och re- 

socialisation, för att sätta definitionen i ett samband med informanternas uppfattade situation 

och verklighet.  Definitionen av situationen innebär: om informanten definierar situationen som 

verklig, blir den även verklig i sina konsekvenser.  

5.6. Primär, sekundär- och re- socialisation 

Under denna rubrik följer socialisationen som helhet. Vissa områden i berättelserna är primär 

socialisation och andra re-socialisation men berättelserna går samman och är svåra att skilja åt. 

För att få ett sammanhang angående socialisationen, skrivs de därför tillsammans och med 

definition av situationen som förklarande faktor. 

Inom ramen för den primära socialisationen i informanternas berättelser framkommer olika 

områden som framträdande. Dessa områden är familjen, språk, trosuppfattning och regler. 

Föräldrarna är informanternas signifikanta andra, som har visat och ordnat världen för 

informanten. I informanternas berättelser framkommer trasiga familjerelationer, såsom 

misshandel och maktmissbruk. I dessa fall har pappan i familjen varit förövaren. Det behöver 

dock inte gälla så allvarliga former av relationsproblem inom familjen för alla informanter. 

Vissa informanter berättar om ett avstånd till sina signifikanta andra, att det inte finns någon 

nära relation inom familjen men även att det är mycket bråk. Det finns också en beskrivning av 

en god relation till modern, hos en av informanterna. Två informanter berättar om ett äldre 

språk, något som de andra inte har nämnt. Dessa uppger att de varit väldigt starkt troende som 

barn och är uppväxta med hela sin familj inom Jehovas vittnen. Språket, som de lärde sig av 

sina signifikanta andra, användes också med det övriga, den generaliserade andre (den 

uppfattade samhällsnormen). Huruvida det äldre språk som användes, var på grund av att 

informantens signifikanta andra och generaliserade andre var tätt förknippade med varandra 

eller om de var för långt ifrån varandra, kan diskuteras. I jämförelsen med de andra 

informanterna, som inte nämnt att de varit lika starkt troende som barn och de med religiöst 
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delade hem, kan tänkas att de varit närmare samhället i deras generaliserade andre och därmed 

fått en större spridning i det inlärda språket. Inom den primära socialisationen nämns krav och 

regler men detta förtydligas ytterligare inom den sekundära socialisationen. Hur den primära 

socialisationen uppfattas som ”världen” och inte en del av flera möjliga, illustreras med detta 

citat av Jonas:  

När man var liten, när man var barn, så var det väl så att man trodde att man trodde på 

det. Men då var det mer för att man hade ingen annan information. Man trodde på det för 

att det var det enda man visste om. Men sen upp i skolåldern och speciellt i tonåren så fick 

man annan information i skolan och på tv, i tidningar och så vidare. Om ett alternativt sätt 

som världen kanske fungerar på. Och det var mycket mer intressant. Det gav en mycket 

mer, att se på världen på det sättet oavsett om det gäller mänskliga relationer eller 

kvantteori. Så, jag tror väl aldrig att jag någonsin har trott på det, varken på Gud eller den 

specifika, deras trosuppfattning, i någon större mening. Jonas 

Jonas nämner att det var den enda information han fick och därför trodde på informationen. 

Detta innebär att hans signifikanta andra ordnade hans värld för honom och presenterade denna 

som världen. Annan information fick Jonas i skolåldern, och speciellt i tonåren. Detta illustrerar 

den sekundära socialisationen men även en påbörjan på re-socialisationen. Den sekundära 

socialisationen sker inom skolan där Jonas får ny information. Eftersom han anser att den nya 

informationen är mycket mer intressant, börjar han även utveckla möjligheten för nya 

signifikanta andra i hans liv. De nya signifikanta andra är vägvisare till en ny värld. Där börjar 

hans re-socialisation. Jonas definierar situationen i enlighet med trosuppfattningen inom 

Jehovas vittnen som barn, men omdefinierar denna i skolåldern och även i nutid.  

De informanter som inte nämnt en dubbellivs-känsla innan (i den primära socialisationen), 

nämner en förvirring och rädsla av de olika världar de upplever i den sekundära socialisationen. 

Perioden kännetecknas dels av krav inom Jehovas vittnen och dels en ifrågasättande inställning 

till vad de lärt sig. Ett av kraven är bland annat att delta i möten regelbundet, som av vissa 

upplevs tvingande. Informanter uppger även att de aldrig hann tänka efter, för det var alltid 

något att göra, men även att inte kunna tänka vad man ville eftersom Gud ändå hade hört tanken. 

Kraven som helhet, upplevs svåra att kunna uppnå och leva efter. Miranda berättar:  

Senare delen av tonåren så var det ju mycket så, förvirrad och rädd. Funderade mycket, 

mycket ångesttankar. Något stod inte rätt till. Det kändes som om man hade så mycket 

förpliktelser att göra någonting som man aldrig kunde leva upp till. Det krävdes så mycket 

av mig och då kändes det inte helt hundra, eftersom jag inte kände för att göra det. //Man 

hinner inte tänka, man hinner inte. Det är så bra uppgjort för att man inte ska kunna tänka 

själv. För att om du har någonting att göra hela tiden som har med församlingen att göra, 

så är du upptagen av det. Du hinner inte höra dina egna tankar, utan du jobbar och gör det 

du ska i församlingen, sen så äter man och sover, så har man inte tid för något annat. 

Miranda 
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Miranda definierar situationen som orimlig arbetsbörda, eftersom hon kände att hon inte kunde 

leva upp till kraven och inte kände för att göra det. Miranda definierar situationen som ohållbar 

och den leder även till att hon uppfattar det ohållbart och en förändring måste ske. För henne är 

det starten på re-socialisationen. Estelle beskriver också en kravfylld bakgrund, och poängterar 

hur hon även var begränsad i sina tankar.  

Det är väldigt mycket regler som man ska följa och det är väldigt mycket så här, man ska 

göra rätt och man ska vara rätt person och att man, man får inte ens tänka fel. Du får inte 

ens tänka. Det är ju så hårt, du får inte ens tänka ett svärord, för då har ju Gud hört dig 

ändå. Estelle 

Estelle beskriver den kravkänslan hon har genom att inte tänka fel, för Gud har hört henne om 

hon tänker fel. För informanterna är perioden av sekundär socialisation under skoltiden, men 

denna är även en påbörjan av en re-socialisation. Den sekundära socialisationen pågår under 

hela livet för alla människor, men för dessa informanter är den sekundära socialisationen kort, 

innan en re-socialisation startas.  

Re-socialisations processen startar innan informanten har tagit steget ifrån Jehovas vittnen och 

fortsätter mer uttalat efter avhoppet. Niklas beskriver avhoppet med detta citat: 

Det var en process som pågick på ett, två år minst. Ungefär som anomalier i ett paradigm, 

det blir för många till slut och då kan man inte stå för det längre. Niklas 

Informanten bildar kontakter med nya signifikanta andra som visar vägen i den nya 

socialisationen. Informanterna beskriver dessa nya relationer i termer av normala och sunda 

och eget valda. Dessa är vänskapsrelationer som har utvecklats över tid efter avhoppet. Direkt 

efter avhoppet uppger de en väldig ensamhetskänsla och en saknad av vänner. Om informanten 

upplevde en ensamhet och saknade kontakter efter avhoppet, vem är då den signifikanta andra? 

För dessa personer har den generaliserade andre blivit starkare än de signifikanta andra från den 

primära socialisationen. De nya signifikanta andra kan vara personer i skolan, pojk-/flickvän 

eller ytligt bekanta. I det språkbruk som används, ges en antydan om en rollövertagning från de 

nya signifikanta andra. Detta märks särskilt med de informanter som har kortast erfarenhet 

utanför Jehovas vittnen. Deras språk innehåller svordomar i högre grad än de övriga 

informanterna. Om detta är beroende av ålder kan diskuteras, men i rollövertagandet med de 

nya signifikanta andra blir språket ett sätt att distansera sig från den tidigare socialisationen. 

Språkbruket hos de övriga har inte samma tendens, men de behöver heller inte hävda sin 

position eller roll på samma sätt. De är trygga i sin roll som en del av samhället. Svordomar är 

det enda ”mätbara” i språkbruket som kan utmärka skillnader. Den beskrivning av re-

socialisation som informanterna ger, handlar om en omdefinition av den primära 
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socialisationen. De omdefinierar vad de upplevt och varit med om, utifrån den re-socialiserade 

verkligheten. Den omformulerade definitionen av situationen uttrycks på olika sätt men handlar 

om att de har hjärntvättats att tro och deras syn på Jehovas vittnen idag, är att de är dömande. 

Hur informanten omdefinierar situationen kan illustreras med hur Fanny upplever att hon tänkte 

och tyckte då: 

Man tror att man är lycklig när man är Jehovas vittne, så jävla lycklig. Allt är frid och 

fröjd. Men, jag insåg det, tack vare att jag målade dom här tavlorna, att. Nej, jag var inte 

lycklig. Jag kände mig övervakad och jag kände mig rädd. Så väldigt, väldigt rädd och det 

var ingen sund känsla jag kände. Utan det var en rädsla och jag kände mig övervakad, som 

om någon övervakade mig och om jag inte gjorde rätt, inte tänkte rätt så skulle jag straffas 

för det. Fanny 

I citatet ovan beskriver Fanny hur hon upplevde det när hon var barn, men omdefinierar 

situationen i nutid. Hon omdefinierar den upplevda primära socialisationen under FROM-

projektet där hon målade tavlor. Tavlorna som hon målade handlade om uppfattningen om sig 

själv då och nu. Hjälpkällan, och speciellt FROM-projektet, har haft en del i deras re-

socialisation. Fanny har läst olika argument mot trosuppfattningen på deras hemsida innan 

avhoppet. Informanterna nämner en workshop som handlade om manipulation som viktig för 

dem. För andra informanter fanns inte Hjälpkällan när de tog steget och lämnade Jehovas 

vittnen, och de uttrycker det behov de kände då. Angående FROM-projektet framkommer 

främst den gemenskap och bekräftelse de delar med varandra som viktig. Bekräftelsen handlar 

dels om en gemensam definition av situationen ”ja, det var jobbigt”, dels en förståelse för 

varandras situation som bekräftas av någon annan än de själva. Detta beskrivs mer av kvinnorna 

än männen. Tilda berättar om hennes upplevelse av FROM-projektet: 

Det var första riktiga mötet av den där känslan efter avhoppet, gemenskapen. Även om vi 

inte pratar om allt eller har haft exakt samma bakgrund. För att alla har ju sett på den här 

verksamheten olika, helt olika beroende på, och vilken familj man är uppväxt i och så där. 

Det gemensamma var att alla har gått igenom det och tagit sig ur och den känslan som är 

störst när man går ur är ensamheten. Så att få den här gemenskapen igen, det är. Man 

uppskattar det inte lika mycket just då som man gör nu, för man förstår inte hur stort det 

är. Man är bara uppfylld av känslan ”ja”. // Det tog bort det här lilla –jag känslan, att 

”det kanske inte var så farligt, jag får bara skaka mig av det, det är ingen fara”. Utan man 

blir bekräftad att, ” ja, det var jobbigt, jag har också varit med om det, vill du prata om 

det, vill du, jag fattar”. Tilda 

Det Tilda beskriver i citatet ovan är en gemensam definition av situationen. Gemenskapen av 

förståelse för varandra ger informanterna den gemenskap och bekräftelsen av någon annan. 

Denna bekräftelse får informanten att omdefiniera sin situation. Männen gör en liknande 

erfarenhet, men med sina egna valda vänner. De definierar situationen om livssyn och 

trosuppfattning/vetenskap som verklighet tillsammans med sina vänner. Hjälpkällan och 
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FROM-projektet är tänkt att stödja personer som hoppat av. De informanter som har haft ett 

större behov av hjälp och sökt vården, upplever att vården inte har den kunskap och förståelse 

som de har behov av. Det stödet av förståelse finns hos Hjälpkällan, dock har de inte möjligheter 

eller resurser att räcka till för den typen av behov.  

Sammanfattningsvis är den primära socialisationen koncentrerad kring familjerelationer, språk, 

trosuppfattning och regler. Den sekundära socialisationen handlar om att leva ett dubbelliv, där 

kraven inom Jehovas vittnen känns omöjliga att kunna uppnå. Under den sekundära 

socialisationen påbörjas även re-socialisation, eftersom det mentalt startar en process hos 

informanten och förbereder dem inför att ta steget ifrån Jehovas vittnen.  

5.7. Sammanfattning av analys 

Analysen har skrivits utifrån de begrepp som angetts som teoretisk referensram. Inom 

spegeljaget framkom perspektiv av dåtid, vägen ut från Jehovas vittnen och nutid. Spegeljaget 

i dåtid fokuserades kring uppfattningen om att vara annorlunda. Annorlundaskapet var inom 

och utanför Jehovas vittnen samt även ett dubbelt annorlundaskap. Spegeljaget, på vägen ut ur 

Jehovas vittnen, beskrivs genom en accepterad eller icke-accepterad rätt till sig själv och sitt 

livsval. Spegeljaget i nutid fokuseras kring att vara fri. Friheten är inte ensam utan kommer med 

både tillägg och undantag. Friheten med något undantag är reservation och ansvar. 

Reservationen handlar om de inlärda sociala mönster som finns kvar inom individen. Ansvaret 

handlar om det ansvar individen har för sig själv och sitt livsval. Friheten med tillägg handlar 

om kreativitet. Kreativiteten beskrivs inom olika intressen men främst genom friheten till tankar 

och åsikter. Inom I och Me beskrivs den nutida relationen mellan socialt inlärt mönster och den 

individuella reaktionen mot denna. Det handlar främst om reaktionen kring auktoritet och 

relationen mellan män och kvinnor men också trosuppfattning. Den sociala identiteten är 

uppdelad i dåtid och nutid. Den sociala identiteten i dåtid handlar om att vara ett Jehovas vittne 

medan nutid handlar om att vara ett före detta Jehovas vittne. Att vara före detta Jehovas vittne 

är beskrivet i en gemenskap eller gruppidentitet, medan det till större delen i nutid är att vara 

social-individualist. De symboliska interaktionistiska stödbegreppen i analysen är symbol, 

definition av situationen och primär-, sekundär- och re-socialisation. Symbolen som 

framkommit i intervjuerna är dopet. Betydelsen av dopet inom Jehovas vittnen är stor och om 

de som har döpt sig, väljer att lämna Jehovas vittnen måste de ta sig igenom en process för att 

gå ur. Definition av situationen beskrivs tillsammans med socialisationen för att förstå den 

verklighet som informanterna uppfattar. Definitionen av situationen innebar att informanten 

tolkar och värderar sin situation på ett sätt och agerar enligt denna.  Den primära socialisationen 
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beskrivs i termer av familj, språk, trosuppfattning och regler, där dessa internaliseras som 

världen i individen. Den sekundära socialisationen beskrivs av ouppnåeliga krav, 

dubbellivskänsla och en ifrågasättande process. I den sekundära socialisationen får 

informanterna del av andra världar och ny information som leder dem till en påbörjan av en re-

socialisation. Re-socialisationen beskrivs genom olika omdefinitioner av verkligheten och den 

primära socialisationen, samt det stöd som de upplever av eget valda vänner och inom FROM-

projektet.  

6. Diskussion 
Den här uppsatsen har handlat om individer som är uppväxta inom Jehovas vittnen men som 

valt att lämna rörelsen. Nedan följer olika delar av diskussion som omfattar uppsatsen; 

metoddiskussion, avslutande diskussion, slutsats samt framtida forskning.  

6.1. Metoddiskussion 
Den metod som valts för uppsatsen har varit kvalitativ med ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv. Jag anser att metodvalet har lyft fram informanternas berättelse till ett bredare 

perspektiv i relation till syftet. De begrepp som använts anser jag har varit tillfredsställande. 

Dock har mycket som framkommit i berättelserna varit av existentiell karaktär, som jag har 

skapat plats för inom begreppen. De har inte haft någon egen plats i uppsatsen och vid mer 

eftertanke kan det ha gett ett annat resultat även med ett religiös/livsåskådningsbegrepp som 

redskap. I analysen har Jehovas vittnen antagits som en förklarande faktor för informanternas 

uppfattning om identitet. Det kan även finnas många andra aspekter som inte tagits med. Detta 

är beroende på intervjuguiden, vad som har diskuterats under intervjuerna, men också 

svårigheten med att få en helhetsbild på ett intervjutillfälle. Under intervjuerna märkte jag som 

intervjuade, att det var enklare för dem att prata om det som har varit, om deras upplevelser och 

erfarenhet än det som är de upplever idag. Det var lättare för dem att prata distanserat till 

Jehovas vittnen än till relationerna med familj och vänner. Detta är förståeligt att informanterna 

inte längre har en känslomässig relation till Jehovas vittnen, men till familjen där de kan känna 

saknad och frustration över situationen, är det svårare att prata fritt. Informanternas ”lätthet” att 

prata om det förflutna kan också bero på att de upplever sitt förflutna speciellt i jämförelsen 

med andra, medan deras nuvarande liv kan tänkas vara liknande som de övriga. Deras liv i nutid 

kanske inte skiljer sig så mycket från andras liv, vilket inte ger dem en ”speciell” berättelse i 

nutid att berätta. Oavsett, kan många fler viktiga faktorer finnas med som förklarar deras 

upplevda identitet.  
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Intervjuguiden som användes var till ett gott stöd för samtalet, dock fanns vissa områden som 

jag hade svårigheter att ställa frågorna så att det verkligen gällde det jag ville veta. Detta gällde 

främst relationen till män och kvinnor men också auktoriteter. Att intervjua via Skype och 

telefon hade sina för- och nackdelar. Det gav mig möjligheten att intervjua över ett större 

geografiskt område, men förmodligen skulle en face-to-face intervju kunnat ge mer djupgående 

samtal. Skype var dock bättre än telefon som redskap i intervjun. Av de informanter som deltog 

i uppsatsen var två män och fyra kvinnor med olika lång tids erfarenhet utanför Jehovas vittnen. 

I analysen beskrivs olika perspektiv om det gäller männen än kvinnorna, såsom att männen 

accepterar rätten till sig själv på ett annat sätt än kvinnorna. Om det finns en genusaspekt i detta 

är svårt att tolka, eftersom männen inte blivit uteslutna. Eller anser kvinnor i högre grad än män 

att de egentligen inte äger rätten till sig själva, utan behöver bekräftelse från andra för att få en 

plats?  Det kan ha gett ett annat analysresultat med män som varit uteslutna. Jag skulle gärna 

ha haft fler informanter för att få en bredare uppfattning om deras olika berättelser och 

likheterna i dem. Däremot har intervjuerna varit informationsrika, lämpliga för analys.  

Den forskningsposition jag har haft genomgående i uppsatsen har varit neutralitet, jag har tagit 

en position bland många andra. Eftersom jag själv är troende, kan den förförståelse jag har 

påverkat analysen i form av tolkning. Dock tror jag att det inte finns någon säker neutral position 

angående tolkning, troende eller icke-troende. Det finns bara olika perspektiv att betrakta 

samma fenomen, med olika glasögon för vad man läser och ser. Jag vill kunna respektera alla 

människors uppfattning om livsåskådning och livsväg, både informanternas och Jehovas 

vittnens. Däremot håller jag personligen inte med Jehovas vittnens trosuppfattning. Dock är det 

viktigt att poängtera att förutom det som finns skrivet med referens av Jehovas vittnens egen 

hemsida eller intervjun av äldste Hans Hermansson, är uppsatsens fokus från ett före detta 

Jehovas vittnes perspektiv och ger inte en helhetsbild av Jehovas vittnen. Den sektdefinition 

som har valts för uppsatsen är relaterad till det svenska samhället. Med detta menar jag att 

Jehovas vittnen är en sekt, mätt från ett svenskt samhällsperspektiv. Jag valde den framför ett 

flertal amerikanska på grund av vad som anses annorlunda är beroende av dess samhälle. Den 

neutralitet jag har försökt behålla genomgående under uppsatsen har varierat, för jag påverkas 

av vad jag läser och hör. Men i stort upplever jag ansträngningen att se flera olika perspektiv, 

betydligt mer givande för det slutliga resultatet.  Jag valde att göra en tydlig position och 

beskrivning av mina värderingar eftersom jag upplever ämnesområdet och allt det jag läst, fullt 

av värderingar, åsikter och laddade känslor till den grad, att jag hade svårt att lita på dess 

validitet och reliabilitet. För att denna uppsats ska kunna ge något till läsaren, anser jag det 
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därför viktigt med den skrivna positionen, så att läsaren själv kan bedöma tillförlitligheten i det 

som skrivs. Allt detta beskrivna kan ha påverkat analysen i uppsatsen. Det som uppsatsen är 

avsedd att undersöka är identitetsuppfattningen hos personer som är uppvuxna inom Jehovas 

vittnen och valt att lämna den. Jag vill mena att validiteten för uppsatsen är hög eftersom deras 

uppfattning om identitet framkommer i uppsatsen. Reliabiliteten i uppsatsen kan däremot 

diskuteras, eftersom min kunskap för intervjuteknik inte är den starkaste. Jag har gjort mitt 

yttersta för att inte påverka informantens svar, men det är möjligt att påverkan finns och att 

nyanser av svaren skulle skilja sig med andra intervjuare. Dock har inga ledande frågor ställts 

men hur frågan har ställts kan ha påverkat.  Nedan följer en avslutande diskussion om helheten 

i uppsatsen.      

6.2. Avslutande diskussion 
Enligt den symboliska interaktionismen är jaget, människan, i en ständig förändring och process 

(Trost & Levin, 2007:20). Detta är tydligt hos informanterna. De förändras med tiden och blir 

tryggare i sig själva. Processen av jaget kan ses i skillnaden mellan de som har kort och lång 

livserfarenhet utanför Jehovas vittnen. Individen värderar och bedömer den situation som finns 

i stunden och agerar enligt den. Eftersom informanterna har olika erfarenheter men liknande 

bakgrund och olika lång livserfarenhet gör det omöjligt att göra en ”karta” över informanternas 

identitet. Denna uppsats är för liten och har för få informanter för det ändamålet. I relation till 

vad Nelsen (1981) beskriver i sin artikel om religion, födelseordning och kön, kan det vara värt 

att notera, att denna uppsats haft både en relation till födelseordning och kön. Detta ses då i ett 

perspektiv av hur informanterna idag pratar om vad som fortfarande är en del av dem. Som 

tidigare diskuterat, har männen en tendens att acceptera sitt eget livsval i större utsträckning än 

kvinnorna. Männen är mellanbarn och näst-yngst. Dock är männen inte uteslutna, som tre av 

fyra av kvinnorna var. Kvinnorna var äldst, näst-äldst och mellanbarn, vilket även kan tyda på 

en större överrensstämmelse med vad som finns ”kvar” i dem. Det är svårt att bedöma eftersom 

jag inte har en tolkningsram för vad som händer med en individ som blir utesluten från sin 

grupp. Vad händer med en människa som blir utesluten, i jämförelse med de som aktivt väljer 

själva och ingen nämnvärd sanktion blir som påföljd? Bara uteslutningen i säg måste leda till 

ångest, sorg och rädsla. Kan uteslutningen skapa känslan av att ha något ”kvar” av Jehovas 

vittnen i sig?  

Vad som är värt att notera, är den styrka som har krävts för dessa individer att välja en annan 

väg i livet än sin omgivning. De har ställts inför ett krav och val som den vanlige svensken 

aldrig behöver ställas inför, angående religions- och tankefrihet. Efter de första intervjuerna 
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märkte jag en tendens till uttryck hos informanterna, som jag aldrig har hört andra människor 

säga. Dessa uttryck handlar om att tänka och uttrycka åsikter. Det var i det skedet jag gjorde 

intervjun med äldste Hans Hermansson, för att få kunskap om dopet, men också för att få veta 

lite mer om synen inom Jehovas vittnen på religions- och tankefrihet för de som växer upp inom 

rörelsen. Angående tanke- och religionsfrihet menar Jehovas vittnen: 

Alla får tänka fritt och alla har en fri vilja att välja sin väg i livet. Däremot tror Jehovas 

Vittnen att de har förstått bibelns budskap så till den grad att de talar om sanningen dvs.  

”Guds sanning”.  Har någon en uppfattning om bibelns budskap som inte harmoniserar 

med Jehovas Vittnens tro i större frågor så kan det leda till en diskussion inom 

församlingen // Föräldrar som är Jehovas vittnen är övertygade om att deras val i livet är 

det bästa även för sina barn och tar därför med dem på möten och hjälper dem att 

uppskatta bibelns budskap. På samma sätt som i det övriga samhället minskar förälderns 

inflytande med tiden och när barnet når övre tonåren så bestämmer denne själv vilken väg 

han eller hon vill välja i livet./. (Citat från texten om Jehovas vittnen, redigerat av Hans 

Hermansson) 

Det som antyds i texten är att det finns religions- och tankefrihet för individerna när de är vuxna, 

men inte som barn eller ungdom. Det förekommer av informanternas berättelser, olika 

beskrivningar och uppfattningar om en tvingande norm att följa Jehovas vittnens, föräldrarnas 

trosuppfattning och levnadssätt. Föräldrar påverkar alltid sina barn i hur de lever och vad de 

tror, oavsett vilken religion, kultur eller samhälle de tillhör. Men om individen, barnet, har nått 

en förståelse för flera världar (den sekundära socialisationen), är det naturliga för barnet att 

fundera, ifrågasätta och att ge uttryck för sina tankar och pröva att lägga fram en åsikt. Enligt 

barnkonventionen ska barnens yttrande-, religions-och tankefrihet respekteras. 

 Artikel 12:1, Barnets yttrandefrihet: ” Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 

oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller 

tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer” Artikel 13:1. Barnets 

religionsfrihet artikel 14: ” Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet (14:1). Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, 

vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling 

ge barnet ledning då det utövar sin rätt” (14:2).  http://www.barnensraddningsark.com/fn-barnkonvention-

hela.shtml  

Här anger barnkonventionen att föräldrarna har rättigheter och skyldigheter i uppfostran av sina 

barn. Det nämns inte vilka rättigheterna eller skyldigheterna är i sammanhanget, men barnens 

rätt till yttrandefrihet som nämns i artikel 12:1, säger att de i tal, skrift eller i tryck, i konstnärlig 

form eller annat uttrycksmedel ska få utrycka sina tankar. Att föräldrar tar en diskussion med 

sina barn angående de åsikter och tankar barnen har är naturligt, men hur är det med 

församlingen. Är det verkligen deras plats att ta diskussionen, eller tillrättavisning, med 

http://www.barnensraddningsark.com/fn-barnkonvention-hela.shtml
http://www.barnensraddningsark.com/fn-barnkonvention-hela.shtml
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barnen/ungdomarna? Speciellt i de fall där individer känner sig tvingade att vara med på möten. 

Var finns plats för deras tankar och åsikter? Enligt Hassan (1990) i hans teori Mind-control, 

indoktrineras ideologin inom den manipulativa sekten som sanning, den enda kartan över 

verkligheten. Individen behöver inte tänka själv eftersom läran tänker för henne. I relation till 

det som nämnts kan detta vara en förklaring till informanternas uttryck i nuet, angående att 

uttrycka tankar och åsikter. Givetvis kan alla åsikter som ges få ta emot kritik, i vilken grupp 

individen än befinner sig i, men att tystas till att inte uttrycka dem alls är något annat. Inom 

varje grupp finns risken för grupptryck. Däremot är de vänner individen valt sannolikt mer 

likasinnad, och motargument i diskussion blir inte så allvarliga. Men eftersom individen är en 

del av sitt samhälle, vilka åsikter är egentligen fria, utan påverkan från någon eller något? En 

annan aspekt av barn- och ungdom inom Jehovas vittnen, är dopet. Informanterna som valt att 

döpa sig har varit 13, 13, 14 och 18 år när de döpte sig. Om dopet har en sådan sträng 

konsekvens som uteslutning om individen senare väljer en annan väg, är man verkligen redo 

för att ta ett sådant livsviktigt beslut som 13- åring? Hans Hermansson menar att det är i övre 

tonåren som ett sådant beslut kan tas, inte mycket yngre. Ändå är informanterna mycket unga 

när de väljer att döpa sig. I tonåren hinner en individ ändra sig och sina uppfattningar många 

gånger. Hade en del av deras smärta i livet kunna förhindrats med en åldersgräns för dopet, så 

att de verkligen är säkra på vad de själv tycker och vill göra i livet? Om det skulle vara så kan 

ingen veta, men tanken kan vara värd att tänka igenom.  

6.3. Slutsats 
Syftet med masteruppsatsen var att få en bredare förståelse för hur en ung person, uppvuxen i 

Jehovas vittnen och som lämnat den, uppfattar och beskriver sin identitet då och nu. Syftet var 

även att få förståelse för vilken roll Hjälpkällan och FROM-projektet har haft i 

identitetsformationen. Nedan följer en kort sammanställning i relation till syftet, av det som 

framkommit i analysen. Den identitet som beskrivs av informanterna i dåtid, är att vara 

annorlunda än andra människor. De följde det som de blivit lärda, med de uppfattade regler och 

normer som finns inom Jehovas vittnen, trots att de många gånger hade en annan vilja. Det 

förekommer olika uppfattningar om en tvingande norm att följa de signifikanta andras livsval. 

Informanterna övertar de roller, som deras signifikanta andra har lärt dem. De signifikanta andra 

har visat dem världen, som barn följer de för att det är den enda de känner till. När de är lite 

äldre barn, uppstår en rädsla för vad som finns utanför dess gränser. Den dåtida identiteten är 

ett annorlundaskap bland andra människor. Den identitet de beskriver i nutid är att vara fri, men 

ensam. Ensamheten är nödvändigtvis inte frånvaro av relationer eller att vara missnöjd med 



53 
 

relationerna. De sociala band de har till de nya signifikanta andra, innebär mer osäkra sociala 

band, eftersom de banden lättare kan brytas än familjeband. De har dock lärt sig att hantera 

detta framgångsrikt. Den fria och den social-individualistiska identiteten innebär frihet till 

kreativa tankar och åsikter, utan begränsning. De identifierar sig med sig själv, sina åsikter och 

tankar. Den form av social identitet som är relaterat till grupp, är att vara ett före detta Jehovas 

vittne. Deras nya signifikanta andra är en del av den svenska samhällsnormen. De identifierar 

sig med sin bakgrund, men ser framåt. Den betydelse Hjälpkällan och FROM-projektet haft i 

informanternas identitetsformation varierar beroende på hur länge sedan de hoppat av. För de 

som nyligen hoppat av, är betydelsen av gemenskapen och bekräftelsen ovärderlig. Deras 

identitet formas inte av Hjälpkällan men de får det yttre stödet av förståelse och bekräftelse till 

att vara mer säkra på sig själva och sin egen individualitet. Detta inger trygghet. Aktiviteten 

inom FROM- projektet lockar fram känslor och tankar genom kreativitet. Detta leder till att ta 

nästa steg i bearbetningsprocessen för informanterna. För de informanter som har en längre tids 

erfarenhet utanför Jehovas vittnen, fanns inte Hjälpkällan när de lämnade. Några av dem anger 

att de inte haft det behovet av stöd som andra beskriver. För dem som önskat stöd när de lämnat 

är deras egna engagemang för andra som hoppat av, av stor betydelse för dem. Detta ger dem 

en möjlighet till ett engagemang de upplever som meningsfullt.  

6.4. Framtida forskning 
Den här uppsatsen har fokuserat på individer som är uppväxta inom en sekt och har valt att 

lämna den. Som en del av uppsatsen, är beskrivningen av deras barndom viktig för 

helhetsperspektivet och identitetsuppfattningen. Relaterat till ämnesområdet finns knappt 

någon information att hitta som handlar om barn och ungdom. Därför anser jag det viktigt att 

göra liknande studier i framtida forskning, för att få större och bredare kunskap om barnens 

situation. Även om barnens situation inte kan studeras direkt, kan de göras indirekt genom 

liknande studier. Om liknande studier görs, skulle jag även rekommendera andra synvinklar på 

samma fenomen, såsom ett religions- och emotionssociologiskt perspektiv. Inom 

religionsvetenskapen finns säkerligen en del utarbetat, men i kombination med sociologin eller 

socialpsykologin kan andra aspekter förhoppningsvis upptäckas. Det gäller även ett 

emotionssociologiskt perspektiv, eftersom mycket av deras berättelser är av emotionell 

karaktär, kan det vara av värde att undersöka. Det som har framkommit i uppsatsen hoppas jag 

kunna leda till en större förståelse för dessa personer och utveckling av den hjälp och det stöd 

de behöver. Min förhoppning är att kunskapen hellre ger en ödmjuk vishet, än en arrogant 

klokhet i bedömningen av den andre. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Jaget 

1. Berätta om dina tavlor 

2. Dåtid/nutid (ev. från vad de beskrivit från tavlorna) – hur skulle du beskriva dig själv då och 

nu?- upplever du att du har förändrats sedan du lämnade Jehovas vittnen?   

3. vad var det som fick dig att ta steget till att lämna Jehovas vittnen? –  skillnader i vardag 

då/nu 

Relationer till andra 

4. Hur tror du att din familj/vänner från Jehovas vittnen uppfattar dig idag?  

5. Hur skulle du beskriva din kontakt med 1) din familj, 2) vänner och bekanta, 3) chefer och 

andra med auktoritet och 4) män/kvinnor?  

Relationen till religion, sociala aktiviteter och grupper 

6. Hjälpkällan och FROM-projektet, vad har det betytt för dig? – tankar, känslor  

7. Aktivitet i andra föreningar, kyrkor? – sysselsättning med dina vänner 

Följdfrågor 

 – vara uppmärksam på uttryck över känslor och fråga om möjliga orsaker till känslorna 
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Bilaga 2  

 

Information om masteruppsats och deltagande i intervju 

Hej! 

Jag heter Lotta Nylund och är student inom masterprogrammet i sociologi på Uppsala 

Universitet. Denna termin skriver jag en masteruppsats som handlar om sektavhoppare och 

identitet. Uppsatsen innefattar avhoppare som är uppvuxna inom Jehovas vittnen. 

Intervjuer kommer att vara grund för uppsatsen och jag undrar om du vill ställa upp för en 

intervju. Deltagandet är helt frivilligt och du är fri att avbryta deltagandet utan att ange någon 

orsak. Om det är en fråga du inte vill svara på så är du fri att inte svara på den. Efter intervjun 

kommer jag att skriva ner hela intervjun och skicka den till dig och be dig läsa genom den för 

att säkerställa att jag har uppfattat dig rätt. Om du i efterhand ångrar dig och inte vill vara med 

så tar jag bort intervjumaterialet. Du som blir intervjuad är helt anonym i uppsatsen och 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Den enda som kommer att känna till dig och 

ditt material är jag själv, som intervjuar. Intervjun kommer att spelas in på band, transkriberas, 

analyseras och senare sammanställas i en uppsats. 

Om du har några frågor, kontakta:   Handledare: 

Student: Lotta Nylund    Kerstin Rathsman F.D. univ. lektor 

Email: lotta_nylund78@hotmail.com   Email: kerstin.rathsman@soc.uu.se 

telefon: 070 7184410   Telefon: 018 4715183 
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Bilaga 3  

 

Information om masteruppsats och deltagande i intervju 

Hej! 

Jag heter Lotta Nylund och är student inom mastersprogrammet i sociologi på Uppsala 

Universitet. Denna termin skriver jag en uppsats och intervjuar individer som är uppvuxna inom 

Jehovas vittnen och som valt att lämna religionen. Syftet med uppsatsen är att få en bredare 

förståelse för hur dessa individer uppfattar och beskriver sin identitet.  

I deras berättelser framkommer ämnesområden som jag dels har bristande kunskap inom och 

dels har väckt mitt intresse för att få reda på mer av Jehovas vittnes perspektiv. Med anledning 

av detta undrar jag om du kan tänka dig att ställa upp för en intervju. Deltagandet är helt frivilligt 

och du är fri att avbryta deltagandet utan att ange någon orsak. Om det är en fråga du inte vill 

svara på så är du fri att inte svara på den. Efter intervjun kommer jag att skriva ner intervjun 

och sammanfatta den i en kortare text. Denna kommer jag att skicka tillbaka till dig och be dig 

läsa igenom för att säkerställa att jag har uppfattat dig rätt. Jag nämner gärna ditt namn och titel 

som representant för Jehovas vittnen men om du vill vara anonym så får du vara det. Materialet 

från denna intervju kommer att finnas med i bakgrunden för att ge större bredd för 

helhetsperspektivet i uppsatsen.  

De frågeområden som denna intervju gäller är: 1) dopets betydelse, 2) religions- och tankefrihet 

för barn och ungdom inom Jehovas vittnen.  

Om du har några frågor kontakta:  Handledare: 

Lotta Nylund, student   Kerstin Rathsman, F.D. univ. lektor 

Email: lotta_nylund78@hotmail.com  kerstin.rathsman@soc.uu.se  

Tel nr: 0707184410   018 4715183   
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