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ABSTRAKT 
 

Uppsatsen handlar om hur en persons sociala relationer påverkas när individen distansierar 

sig från Jehovas vittnen. För att uppfylla syftet genomfördes en kvalitativ studie på basen av 

semistrukturerade intervjuer med fyra stycken personer där tre har lämnat Jehovas vittnen 

och en är på väg att lämna. Resultatet har jag tolkat utifrån den kunskapssociologiska teorin 

objektiv och subjektiv identitet av Berger & Luckmann(2003). Resultatet visade att när 

informanterna fortfarande var aktiva medlemmar i Jehovas vittnen så mådde de bra. 

Umgänget inom Jehovas vittnen var enligt informanterna fullt tillräcklig där man tyckte att 

gemenskapen var både varm och hjärtlig och i det sociala umgänget saknades inget. 

Umgänget med människor utanför Jehovas vittnen var näst intill obefintligt förutom med 

dem på jobbet, som krävdes för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Jehovas vittnens regler 

och lagar var man tvungna att följa annars skulle man få sanktioner i form av att bli 

tillrättavisad eller så blev man av med sina privilegier. Efter utträdet eller vid ett passivt 

medlemskap tog alla inom Jehovas vittnen avstånd gentemot informanterna och detta 

orsakade stora problem för individerna i det sociala livet i samhället och det blev svårt att 

etablera nya sociala relationer. Det var påfrestande för informanterna att vara tvungna att 

börja om från början med att bygga upp ett nytt socialt nätverk. 

 

 

 

Sökord: Jehovas vittnen, sociala relationer, new religious movements, utträde, objektiv 

verklighet, subjektiv verklighet
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1 INLEDNING 
 
Sociala relationer är viktiga för alla människor. Religionssociologen Curt Dahlgren har gjort 

ett forksningsprojekt där han genomförde en serie intervjuer med personer som lämnat ett 

trossamfund. En av delarna bestod i att berätta vilka reaktioner de mött efter att de lämnat 

sin tro. Enligt Dahlgren framgick det att graden av stöd respektive mothugg berodde till stor 

del hur stor del av ens sociala liv som varit knuten till den församling man lämnat. Ju mer 

involverad man varit i sin församling, desto troligare var det att de flesta av ens vänner och 

bekanta fanns i den och därför kan behovet av att bygga ett nytt socialt nätverk vara större 

för dem än för de personer som inte varit involverade i församlingen (Dahlgren 2008: 158).  

Även om mycket av den tidigare forskningen fokuserar på hur hälsan påverkas av ett 

utträde från ett religiöst samfund så ger den ändå stöd för att de sociala relationerna som 

finns i religiösa organisationer är viktiga och påverkar medlemmarna. Nicholas S. Hookway 

och Daphne Habibis har studerat en grupp ungdomar som är uppväxta inom Jehova vittnen 

och om deras resa från medlemskap till oliktänkande. Det man kom fram till var att samtliga 

interjupersonerna efter utträdet kände att det var tvungna att hitta nya vänner och etablera 

ett nytt socialt nätverk, vilket de upplevde som en smärtsam och ensam erfarenhet. Det 

förlorade sin självkänsla, kände orsäkerhet och kände skuld (Hookway & Habibis 2013). I en 

studie av Christopher P. Scheitle och Amy Adamczyk studerade de hur hälsan påverkas av 

ett utträde. De kom fram till att en individ som lämnar en sekt där de definierar Jehovas 

vittnen som en, mer sannolikt rapporterar en sämre hälsa än de som lämnar en annan 

religiös rörelse. Scheitle och Adamczyk ansåg att en styrande faktor till sämre hälsa var de 

starka sociala banden till gruppen och indentifieringen med sin tro och att priset de fick 

betala vid utträde var ansträngda eller avhuggna familjerelationer, förlust av självidentitet, 

social isolering (Scheitle & Adamczyk 2010). Det saknas forskning som fördjupar förståelsen 

kring hur de sociala relationerna förändras vid ett utträde ur en religiös rörelse. Det min 

studie bidrar med är att den ur kunskapssociologiskt perspektiv lyfter fram hur svårt det kan 

vara att bygga ett nytt socialt nätverk utanför ett samfund som Jehovas vittnen samt vilka 

konsekvenser det kan få för individen när man vill eller har lämnat det religiösa nätverket 

för att skapa sig en ny social tillhörighet utanför församlingen. 
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1.1 Syfte och Frågeställning 

 
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur en persons sociala relationer påverkas 

när individen distansierar sig från Jehovas vittnen. Den övergripande frågan är hur hanterar 

och upplever en individ som lämnat eller är på väg att lämna Jehovas vittnen sina sociala 

relationer? 

Resultatet har jag tolkat utifrån den kunskapssociologiska teorin objektiv och subjektiv 

identitet av Berger & Luckmann. För att uppfylla syftet genomförde jag en kvalitativ studie 

baserat på semistrukturerade intervjuer med personer som lämnat eller är på väg att lämna 

Jehovas vittnen. Härefter kommer Jehovas vittnen förkortas "Jv". 

 

1.2 Centrala begrepp 

 Nya religiösa rörelser och "Sekter" 
 
Precis som Pernilla Dobronravoff skriver i sin avhandling så är det svårt att ge etiketter till 

olika religiös rörelser då de i olika delar av världen betraktas på olika sätt (Dobronravoff 

2007). Därför har jag även i min studie valt att tala om Jehovas vittnen som en ”ny religiös 

rörelse”, ”organisationen”, ”rörelsen” eller ”Jv”. Eftersom min studie har sin utgångspunkt i 

den svenska kontexten definierar jag Jehovas vittnen som en ny religiös rörelse. Däremot 

försöker jag undvika ordet ”sekt” eftersom det är ett ord som är starkt negativt laddat 

(Dobronravoff 2007). ”Nya religiösa rörelser” (NRR) eller ”new religious movements” 

(NRM) är ett begrepp som bör ses i motsats till etablerade samfund och religioner. 

Dobronravoff skriver att vad som i stort brukar innefattas i NRR är de religioner som 

utvecklats sedan andra världskriget med ursprung i Indien och USA, även om det generellt 

inte finns någon överenskommelse om vad som betecknar en NRR. De är religiösa i den mån 

de har en religiös eller filosofisk världssyn eller att de erbjuder möjligheter till en högre 

kunskap/upplysning (Barker 1989: 145; Dobronravoff 2007). Exempel på trosinriktningar 

som brukar sorteras som NRR är just Mormoner och Jehovas vittnen. Enligt Miller finns det 

huvudsakligen två orsakerna till att Jehovas vittnen definieras som en ”ny religiös rörelse”: 

1) Organisationens avståndstagande till världsliga samhällen samt att man genom sitt 

medlemskap i Jv har sin främsta lojalitet till rörelsen. 2) Man betraktar alla värdsliga 
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regeringarna som falska och man tar avstånd från andra religioner som innebär att Jv inte 

finns representerade i några eukemeniska samlingar (Miller 2002: 2, 12-13).  

 

2 JEHOVAS VITTNEN 
 
I detta kapitel vill jag ge en närmare förklaring till vilka Jv är, hur de lever och förhåller sig 

till samhället. Anledningen till att detta avsnitt finns med är att intervjupersonernas 

berättelser pekade på att livet inom rörelsen verkar vara hårt reglerat och uppstyrt av många 

olika krav och regler. Därför ansåg jag det nödvändigt att göra en mer ingående förklaring 

av rörelsen för en bättre förståelse hur det fungerar inom Jv. Jag tycker också att avsnittet är 

viktigt för förståelsen av resultatet. 

 

2.1 Livet som ett Jehovas vittne 

 
Enligt Jv:s bok Vad Lär Bibeln (2005) är ett levnadssätt som behagar Gud ett av de viktigaste 

elementen för ett fungerade och sammanhållande organisation. Detta möjliggörs genom att 

det finns bara en sann Gud som tjänar allas uppmärksamhet och totala lydnad. Det finns ett 

antal bud som förklarar hur man tar avstånd från det som Jehova hatar. Dessa bud är 

exempel på sådant som bibeln enligt Jehovas vittnen klart och tydligt fördömer (Jehovas 

vittnen, Vad Lär Bibeln, 2005: 149). 1 De som tillber den sanne Guden är med andra ord inte 

                                                 
 1 Mord - Man får inte skada någon annan fysiskt eller ta någons liv även om det egna livet står på spel. 

 Sexuell omoral - Sexuellt umgängen utanför äktenskapet är orätt, allvarlig synd mot gud, homosexualitet är 

 synd. 

 Otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma. 

 Spiritism - Deltar inte i några aktiviteter som t.ex. hasardspel, lotterier och spelverksamhet. 

 Avgudadyrkan – Det är förbjudet att utföra flagghälsning, nationalsånger och röstning, fira helgdagar, 

 högtider (födelsedagar, lucia, jul, påsk, nyår, valborg, mors och fars dag). Nationella och internationella 

 evenemang är förbjudet. Allt detta anses som tillbedjan av en annan Gud än Jehova 

 Dryckenskap - Måttligt användande, man får inte bli full 

 Stöld - Man får inte stjäla något 

 Lögn, opassande tal - Man ska inte ljuga utan alltid tala sanning oavsett vad det gäller. 

 Girighet - Man ska inte sträva efter rikedom och pengar samt världslig ära utan prisa och tjäna Gud samt 

 hjälpa sin nästa. 

 Våld - Man får inte bruka våld mot någon även om man själv skulle bli utsatt. 
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en del av världen enligt följande citat från Johannes kapitel 18, vers 36 ”Mitt kungarike är 

ingen del av den här världen”. Man tolkar detta bibelcitat så att de som är Jesu sanna 

efterföljare är underställda under hans himmelska kungarike oavsett land. Därmed är och 

skall alla vara helt neutrala i all världens politik och inte heller ta någon ställning. Samtidigt 

som man är neutrala i politiska frågor är man laglydiga eftersom Guds ord säger åt dem att 

”underordna sig” de styrande ”överordnade myndigheterna” som det står i Romarna kapitel 

13, vers 1. Jv säger att när det uppstår en konflikt mellan vad Gud kräver av dem som tillber 

honom och vad ett politiskt system kräver så följer man bibelns ord som står att läsa i 

Apostlagärningarna kapitel 5, vers 29 ”Vi måste lyda Gud som vår härskare mer än 

människor”. (Jehovas vittnen, Vad Lär Bibeln, 2005: 122,149). Detta är en del av det som 

enligt Jv leder till evigt liv, i ett paradis här på jorden, genom att tillbe Gud på rätt sätt och 

leva sitt liv enligt hans normer. 

 

2.2 Förhållandet till samhället 

 
 (http://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1203223#p677) 

Enligt Jv:s onlinebibliotek på deras hemsida (http://www.jw.org/sv) citerar man ofta ett 

skriftställe i bibeln där Jesus säger om sina lärjungar i Johannes kapitel 17, vers 16 ”De är inte 

någon del av världen”. Enligt Jv betyder detta i praktiken att medlemmarna lever och verkar 

i samhället som helt vanliga människor. De har ett vanligt arbete som de flesta och man bor 

bland andra, där barnen går i skolan med andra. Det som skiljer sig är att man umgås mest 

med andra Jv, man engagerar sig inte politiskt och därför röstar man inte, och man gör inte 

militärtjänst. Vidare förklarar Jv på sin hemsida (http://www.jw.org/sv) att man lever helt i 

väntan på att ”världen”, hela vår civilisation, snart skall tas bort och förintas av Gud i 

Harmagedon (det sista slagfältet mellan det goda, Jesus och hans änglar, och det onda, Satan 

                                                                                                                                                         
 Missbruk av blod - Man måste avhålla sig från allt blod, dvs. varken äta eller använda det på något annat sätt 

 eftersom det är heligt. 

 Vägran att sörja ekonomiskt för familjen 

 Engagemang i den här världens krig och politiska konflikter - Man tar avstånd från alla stridsbetonade 

 aktiviteter samt politik som kan förknippas med något som kan lära ut konsten att slåss eller skada andra. 

 Användning av tobak och droger – Det är orätt att skada sin kropp och sitt sinne med vanebildande ämnen 

 för njutnings skull. 
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och hans demoner), därför skall man inte engagera sig i samhället, inte heller bör man skaffa 

sig några vänner i ”världen”. Enligt Jv vill man förkunna om sanningen till alla männsikor 

och ge dem möjligheten att få ta del av ett evigt liv i paradiset. Vid sina kontakter med icke-

medlemmar uppmanas man att alltid vara trevlig och hjälpsam. En ofta citerat bibelställe 

kan sammanfatta det hela, vilket är 1 Johannes kapitel 2, vers 17: ”Älska inte världen, inte 

heller tingen i världen. Om någon älskar världen, är Faderns kärlek inte i honom, därför att 

allting i världen – köttets begär och ögonens begär och det pråliga skrytet med ens resurser i 

livet – det härrör inte från Fadern utan härrör från världen”. Jv skriver att enligt dom håller 

världen på att försvinna, och även dess begär, men den som gör Guds vilja består för evigt.” 

Enligt Jv är "världen" alla de människor som står utanför deras organisation och därmed inte 

heller är döpta medlemmar. 

 

2.3 Skillnaden mellan en avhoppare eller utesluten? 

 
Enligt informanterna jag intervjuat samt genom samtal med dem som jobbar för 

Stödorganisationen Hjälpkällan (http://www.hjalpkallan.se) finns det två sätt att bli en 

avhoppare från Jv. Det ena mera enklare sättet är att helt enkelt bli en passiv 

medlem(overksam), dvs. man slutar att gå på möten och andra aktiviteter som rör sekten. 

Som passiv medlem lämnas man som oftast inte ifred utan sekten försöker få medlemmen att 

bli aktiv igen med hjälp av olika påtryckningar. Det andra, mer formella sättet att bli 

avhoppare, är att man kan skriva ett såkallat utträdesbrev för att kunna bryta kontakten helt 

och hållet med församlingen. Om man enligt hjälpkällan vet att man brutit mot 

församlingens regler och lagar så kan man genom att skriva ett utträdesbrev slippa att bli 

kallad till ett ”kommittéförhör” och bli detaljerat utfrågad om sina ”synder”. Detta förhör 

leder enligt hjälpkällan som oftast till uteslutning om man inte vill ångra sina synder och 

visar djup ånger. Då får man ta emot de sanktioner och tillrättavisning som ”kommittén” 

bestämmer. Jv skriver i sin bok Järjestetyt suorittamaan Palveluksemme (1983) att om man 

skriftligen begär sitt utträde kommer man att bli betraktad och behandlad på samma sätt 

som en som blivit utesluten eftersom Jv gör ingen skillnad på om man blivit utesluten eller 
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om man själv gått ur (Jehovas vittnen, Järjestetyt Suorittamaan Palveluksemme, 1983: 145-

148, 150-151). 

Enligt Jv:s egenutgivna bok Järjestetyt suorittamaan Palveluksemme (1983) är det skillnad 

mellan avhopp och att bli utesluten. Man skriver i den att en avhoppare är en som har 

lämnat Jv frivilligt och kan känna sig fri medan den som blivit utesluten blir det mot sin vilja. 

Enligt Jv kan man bli utesluten om man t.ex. begår äktenskapsbrott, har sex före giftermålet, 

om man är homosexuell, om man röker eller deltar i jul och födelsedagsfirande. Vidare 

skriver man att en medlem även kan bli utesluten om man börjar känna tvivel eller 

ifrågasätta rörelsens ensamrätt på sanningen (Jehovas vittnen, Järjestetyt Suorittamaan 

Palveluksemme, 1983: 142-144, 147-148, 150-151). 

 

2.4 Studiens upplägg 

 
Närmaste här efter presenteras tidigare forskning inom närliggande ämnen som efterföljs av 

de teorier som är centrala i min studie. Därefter går jag igenom de metoder jag använt mig 

av. Efter det kommer resultatet av mina intervjuer. Jag delat in dessa i fyra kapitel: 

Umgängesbilden inom Jehovas vittnen, Umgängesbilden med andra utanför Jehovas vittnen, 

Sociala relationer efter utträdet eller som passiv medlem och Personliga förändringar. 

Kapitlen har nära anknytning till de teman som var i fokus under intervjuerna. Min analys 

har jag vävt in under resultatet där jag hanterar interjupersonernas berättelser utifrån de 

teoretiska antagandena i anknytning till varje tema. Sist i min studie finns kapitlet med 

avslutande diskussion kring vad jag kommi fram till och egna reflektioner över sociala 

relationers viktiga betydelse. 

 
 

3 TIDIGARE FORSKNING 
 
Det finns en hel del forskning kring hur människors hälsa påverkas av in och utgångar i 

religiösa organisationer. Forskningen pekar på att personerna har en god hälsa medans de är 

med, men att hälsan påverkas negativt av utträdet och att den till och med blir sämre än för 

genomsnittet av populationen. Studierna nämner att de sociala relationerna är starka och 
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betydelsefulla för medlemmarna inom samfundets nätverk och bidrar till hur en medlem 

mår. Hur de sociala relationerna påverkas vid processen när en individ lämnar en religiös 

organisation som Jehovas vittnen är det jag vill få djupare förståelse om. Jag finner att den 

tidigare forskningen är viktig för min studie för att den hjälper till med att besvara min 

frågeställning. Mycket av den tidigare forskningen har koncetrerat sig till hur individers 

hälsa påverkas vid utträde ur en religiös organisation och tittar inte närmare på hur de 

sociala relationerna påverkas. Det jag vill med min studie är att titta djupare på hur de 

sociala relationerna påverkar individen vid ett utträde. 

I mitt sökande efter relevant forskning och litteratur har jag funnit några som anknyter till 

mitt område och här nedan presenterar jag kort tidigare forkning som behandlar närliggande 

områden. 

Religionssociologen Curt Dahlgren har genomfört en serie interjuer med livsberättelser från 

personer som lämnat ett trossamfund. Enligt intervjuberättelserna framgick det att de som 

lämnat Jehovas vittnen mötte kraftigt negativa reaktioner från övriga medlemmar (Dahlgren 

2008: 160). Dahlgren kom fram till att behovet av nya kontaktnät till stor del berodde på 

vilken typ av trossamfund man varit medlem i. Han menar att det går en klar skiljelinje 

mellan mer auktoritära samfund å ena sidan och mer liberala å den andra. De 

trossamfundsgrupper som därmed framträdde som auktoritära var Jehovas vittnen, 

Trosrörelsen och Kristi Kyrka. Till detta knyter Dahlgren ytterrligare två aspekter som lyfts 

fram av de som lämnat ett auktoritärt samfund: att dessa samfund har en teologi och 

ledarskapsstruktur som inte får ifrågassättas, samt att samfundet kräver stort engagemang 

av sina medlemmar (Dahlgren 2008: 165). 

I en studie som handlar om utgångsprocessen från Jehovas vittnen fann Pernilla Liedgren 

Dobronravoff att de sociala aspekterna är mycket viktiga inom Jv. Hon menar att närhet och 

vänskap samt bekräftelse är mycket viktiga faktorer som binder upp medlemmen. Därför 

väljer många att inte ens gå ur och att processen att komma till beslutet tar tid samt att när 

personen sen slutligen gått ur så tar processen att skapa sig ett nytt socialt liv en lång tid pga 

rädslan för hur man ska få ny närhet, skapa nya vänskapsrelationer samt få bekräftelse 

(Dobronravoff 2009). Enligt Hookway och Habibis är föräldrarsocialisationen samt 

skillnaden mellan de som fötts in i rörelsen och de som konverterat en viktig faktor för att 

förstå anledningen till avhoppet. Deras studie bestod av 7st ungdomar som växt upp i Jv och 
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som lämnar rörelsen, man tar upp hur ungdomarna hanterar och förhandlar 

identitetsövergången från medlemskap till oliktänkande, och hur de förstår och upplever sin 

post Jv värld. Hookway och Habibis påvisar tydligt hur den nya fritiden och friheten var 

iscensatt som en dynamisk kamp för självet och identitet där de centrala för detta var 

upplösningen av Jv samhället och skapandet av nya sociala relationer utanför Jv. 

Respondenterna hade samma känsla av att det var tvunga att hitta nya vänner, etablera en 

helt nytt socialt nätverk, vilket samtliga upplevde som en smärtsam och ensam erfarenhet. 

De förlorade mycket av fötroendet för sig själva och kände osäkerhet samt fick dålig 

självkänsla och kände skuld (Hookway & Habibis 2013). 

I en annan studie där man tar upp hur hälsan påverkas av att man byter eller lämnar en sekt, 

där Jv var en av två sekter man tittade närmare på så fann Scheitle och Adamczyk att 

personer som växt upp och stannar i en sekt har en bättre hälsa än de som växt upp eller 

stannar i en annan traditionell religiös grupp. I denna studie har man använt data från 

sociala undersökningar mellan åren 1972 - 2006. Emellertid så visar det sig att personer som 

lämnar en sekt mer sannolikt rapporterar en sämre hälsa än de som lämnar en annan religiös 

rörelse. Anledningen och orsaken till att det förhåller sig så ansåg Scheitle och Adamczyk 

bero på många olika faktorer, men där de starka sociala banden till gruppen och 

indentifieringen med sin tro var en styrande faktor till att den som lämnade sekten mår 

sämre. De som lämnar inser att dessa starka sociala band utgör en stor skuld som måste 

betalas vid utträdet. Det handlar om ansträngda eller avhuggna familjerelationer, förlust av 

självidentitet, social isolering, och den personliga stress som uppstår är alla representativa 

för det höga priset man får betala vid utträdet. Vidare menar Scheitle och Adamczyk att 

Jehovs vittnen är en så pass unik sekt att den har ingen motsvarande kompatibel grupp dit 

en som gått ur kan gå till istället och därav är sannolikheten stor att personen mår mycket 

sämre vid utträdet (Scheitle & Adamczyk 2010). 

Scheitle och Adamczyk har även gjort en tidigare studie där de diskuterar sina resultat när 

det gäller hur exklusiva teologier kan bidra till att binda människor samman i former av 

socialt kapital. Man kom fram till att ju mer en individ innehar exklusiva teologiska 

övertygelser ju mer kommer dennes vänskapskrets från församlingen och betyder mycket för 

det sociala kapitalet för individen. Individer i församlingar med en hög nivå av exklusiva 

teologiska övertygelser kommer att ha fler vänner inom fördamlingen oavsett deras egen 
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teologi. Resultatet pekar enligt Scheitle och Adamczyk på att församlingar med exklusiva 

teologier bidrar till det starka sociala kapitalet i form av att man uppmuntrar till relationer 

sinsmellan. Dessa relationer kan tjäna som en stark källa av socialt support som man kan lita 

på inom församlingen. Men om en person vill lämna den här formen av nätverk så kan priset 

man får betala bli stort om personen saknar en bro til ett alternativ grupp som kan bidra med 

samma form av socialt nätverk. Församlingarna är duktiga på att binda upp medlemmarna 

sinsemellan och effektivt stänga ute relationer med omvärlden utanför (Scheitle & 

Adamczyk 2009). 

En konsekvens av att individer som lämnat en ny religiös rörelse(NRR) är minskad 

välbefinnande och en minskad religiös tro för dessa individer. Coralie Buxant och Vassilis 

Saroglou fann detta i sin studie där de såg två mönster för de som lämnat sitt samfund. För 

det första fann de att ex-medlemmar som redan tidigare vissat depressiva tendenser så kan 

utträdet utlösa depressivt tillstånd. För det andra fann de att för flertalet av deltagare så 

orsakade utträdet att individerna fick svårigheter med att bygga och få något fötroende för 

nya relationer i livet (Buxant & Saroglou 2008). Samtidigt kom man även fram till att 

självidentiteten påverkades negativt för de individer som stannat många år inom sitt 

samfund eftersom det omfatatde hela deras livsvärld (Buxant & Saroglou 2008). 

 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta kapitel presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna som jag använder mig av i 

resultatet och analysen. Utifrån Berger & Luckmanns (2003/1966) kunskapssociologiska 

perspektiv för subjektiv- och objektiv identitet kommer jag sedan i analysen att försöka få 

förståelse för hur individer som lämnat eller är på väg att lämna Jv hanterar och upplever 

sina sociala relationer. Talet är en viktig faktor i den ny religiösa rörelsen som Jehovs vittnen 

och det är genom språket som man förmedlar budskapet till sina medlemmar om hur livet 

som ett Jv ska levas (Jehovas vittnen, Vad Lär Bibeln, 2005). Utifrån kunskapssociologiska 

perspektivet passar Berger & Luckmanns teori bra för min studie, då pratet enligt Berger & 

Luckmann (2003) har en viktig betydelse, eftersom det är genom språket som vi konstruerar 

vår bild av omvärlden. 
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4.1 Samhället som objektiv verklighet 

Institutionaliseringen 

Den process varigenom barnet blir människa äger rum i ömsesidigt samspel med en miljö. 

Ett samspel både med en speciell naturlig miljö och med en specifik kulturell och social 

ordning som förmedlas till henne av de signifikanta andra som har hand om henne Detta 

innebär att individen är starkt formbar under den tidiga uppväxtperioden. Det är under 

denna period som det mänskliga jaget formas. Jagets utveckling måste alltså också förstås i 

sitt samband med både individens fortlöpande utveckling och den sociala process där de 

signifikanta andra fungerar som förmedlare av den naturliga och mänskliga miljön (Berger & 

Luckmann 2003: 64-66).   

All mänsklig aktivitet tenderar att bli vanemässig. Detta gäller om både icke-social och social 

aktivitet. Vilken handling som helst som upprepas ofta inordnas i ett mönster som sedan kan 

upprepas om och om igen och som då av den handlande uppfattas som ett mönster, vilket 

medför den fördelen att antalet alternativ minskar (Berger & Luckmann 2003: 69-71). Ju mer 

institutionaliserat människors handlande blir, desto lättare blir det att förutsäga, och desto 

grundligare kontroll kan man följaktligen utöva över det. Byggnaden av legitimeringar är 

uppförd på språket och använder språket som sitt främsta hjälpmedel (Berger & Luckmann 

2003: 80-81). 

 

Sedimentering och tradition 

De erfarenheter som bevaras, sedimenteras, d.v.s. de stelnar i minnet som entiteter(enhetliga 

företeelser) som man kan känna igen och minnas. Språket objektiverar de gemensamma 

erfarenheterna och gör dem tillgängliga för alla inom samma språksamhälle, och den blir 

sålunda både bas och verktyg för det kollektiva kunskapsförrådet (Berger & Luckmann 2003: 

84). Om erfarenheterna delas av flera individer sedimenteras den intersubjektivt och bildar 

kanske till och med ett starkt band mellan dessa individer (Berger & Luckmann 2003: 85). De 

institutionella betydelserna måste inpräntas i individens medvetande eftertryckligt och så att 

de aldrig kan glömmas, om nödvändigt genom tvång och allmänt obehagliga medel. All 

överföring kräver något slag av social apparat. D.v.s. några typer betecknas som sändare, 

andra typer som mottagare av den traditionella ”kunskapen” (Berger & Luckmann 2003: 87). 
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Roller 

Ursprunget till varje institutionell ordning ligger i typifieringen av ens eget och andras 

utförande av handlingar som är allmänt bekanta handlingar vilka återkommer och kan 

upprepas av alla aktörer tillhörande rätt typ (Berger & Luckmann 2003: 89-90). Rollerna, som 

objektifieras genom språket, är en väsentlig beståndsdel i varje samhälles objektivt 

tillgängliga värld. Genom att spela roller deltar individen i en social värld. Genom att han 

införlivar dessa roller i sina tankar blir samma värld subjektivt verklig för honom. I det 

gemensamma kunskapsförrådet ingår normer för rollutförande som alla medlemmar av ett 

samhälle har tillgång till. Dessa normer kan användas för att verifiera alla rollinnehavares 

förutsättningar och för övrigt tjäna som kontroller (Berger & Luckmann 2003: 91). Detta leder 

till att individen inte har längre fritt val när det gäller om de vill foga sig eller inte foga sig i 

socialt definierade normer för rollen, även om sanktionerna kan vara mer eller mindre 

kännbara i olika fall (Berger & Luckmann 2003: 92). 

 

Institutionaliseringens räckvidd och former 

Om många eller de flesta av relevansstrukturerna i ett samhälle är gemensamma, får 

institutionaliseringen stor räckvidd (Berger & Luckmann 2003: 97). En uppdelning av den 

institutionella ordningen uppstår så att bara vissa typer av individer utför vissa handlingar, 

och därefter en social kunskapsfördelning varvid rollspecifik kunskap reserveras för vissa 

typer (Berger & Luckmann 2003: 100). Det växande antalet subuniversa och deras tilltagande 

komplexitet gör dem allt oåtkomligare för utomstående. De utomstående måste hållas ute, 

ibland till och med hållas okunniga. Detta sker genom olika skrämselmetoder, rationell och 

irrationell propaganda, mystifikation och i största allmänhet manipulering av 

prestigesymboler. De som befinner sig innanför gränslinjen måste å andra sidan hållas kvar 

därinne. Detta kräver om så behövs att den stora massan skräms med bilder av den fysiska 

undergång som följer på att inte lyda. Detta förmås genom de pragmatiska fördelar som är 

förenade med att foga sig, och genom skräck för döden (Berger & Luckmann 2003: 105-106). 
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Legitimeringen 

Vidmakthållande av begreppsmaskinerier 

Om den institutionella ordningen skall tas för given i sin totalitet som ett meningsfullt helt, 

måste den legitimeras genom ”placering” i ett symboliskt universum (Berger & Luckmann 

2003: 124). Problemet uppträder i och med att det symboliska universum skall föras vidare 

från en generation till en annan. Det alternativa universum som uppträder kan äga 

dragningskraft och få individer eller grupper inom ens eget samhälle att frestas kanske att 

”emigrera” från det traditionella universum eller att förändra den gamla ordningen med den 

nya som förebild (Berger & Luckmann 2003: 125). När två samhällen med motstridande 

universa konfronteras med varandra kommer båda att utveckla begreppsmaskinerier som är 

avsedda att vidmakthålla deras respektive universum. Vilket av de båda som kommer att 

segra beror på makten (Berger & Luckmann 2003: 128). 

 

Samhällelig organisering av vidmakthållandet av universum 

Arbetsfördelningen leder till att kunskapen blir alltmer specialiserad, och i samband därmed 

också till att personal organiseras som skall förvalta dessa specialkunskaper på olika 

områden. Vanemässiga handlingar och institutionalisering begränsar i sig själva de 

mänskliga handlingarnas flexibilitet. Man gör vissa saker inte därför att det fungerar utan 

därför att det är rätt, d.v.s. rätt i termer av de yttersta definitioner av verkligheten som 

universalexperterna förkunnar (Berger & Luckmann 2003: 137-138). Man undviker 

utomstående därför att de alltid förkroppsligar hotet om tillintetgörelse. Den religiösa sekten 

kan betraktas som prototypen för subsamhället. Inom sektens skyddande gemenskap får till 

och med de mest måttlöst avvikande uppfattningar karaktären av objektiv verklighet. 

Omvänt är det typiskt att människor drar sig undan i sekter i situationer där tidigare 

objektiverade definitioner av verkligheten upplöses, d.v.s. blir de-objektiverade i det större 

samhället. (Berger & Luckmann 2003: 147). 

 

4.2 Samhället som subjektiv verklighet 

Primär socialisation 

Individen föds mottaglig för socialitet, och han blir medlem av samhället, d.v.s. han föds inte 

som samhällsmedlem (Berger & Luckmann 2003: 153). Denna upplevelse börjar med att 
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individen ”tar över” den värld i vilken andra redan lever. När världen väl en gång ”tagits i 

besittning” kan den modifieras på ett kreativt sätt eller till och med omskapas. När 

individerna förstår varandras definitioner av gemensamma situationer har individen 

uppnått den grad av internalisering att han blir medlem av samhället. Primär socialisation är 

den första socialisation en individ genomgår i barndomen och är vanligen den som är 

viktigast för en individ. Primär socialisation innefattar mer än rent kognitiv inlärning. Den 

äger rum under omständigheter som är starkt känslomässigt laddade (Berger & Luckmann 

2003: 154-155). Internaliseringen sker bara när identifiering sker. Vad som är vikigt är det 

faktum att individen inte bara övertar andras roller och attityder utan genom samma process 

övertar deras värld. Att tilldelas en identitet innefattar att man tilldelas en specifik plats i 

världen. Språket utgör både socialisationens viktigaste innehåll och dess viktigaste redskap. 

Individen uppfattar sig själv som en varelse både i och utanför samhället (Berger & 

Luckmann 2003: 156-157). Detta innebär att symmetrin mellan objektiv och subjektiv 

verklighet aldrig är ett statiskt, en gång-för-alla-faställt sakernas tillstånd. Det måste alltid 

produceras och reproduceras i verkligheten (Berger & Luckmann 2003: 158). Under den 

primära socialisationen som sker under barndomen konstrueras individens första värld och 

den bibringar individen en nomisk struktur vars ram han kan lita på (Berger & Luckmann 

2003: 160-161). 

 

Sekundär socialisation 

Den sekundära socialisationen kräver att man inhämtar rollspecifika ordförråd, vilket för det 

första innebär internalisering av semantiska(läran om språkets uttryck) fält som strukturerar 

rutinmässiga tolkningar och handlingar inom ett institutionellt område (Berger & Luckmann 

2003: 162-163). Sekundär socialisation förutsätter alltid en föregående, primär 

socialisationsprocess; d.v.s. att den måste handskas med ett redan format jag och en redan 

internaliserad värld. Den kan inte konstruera subjektiv verklighet av sig själv. Det nya 

innehållet som nu ska internaliseras måste på något sätt fogas till denna redan närvarande 

verklighet (Berger & Luckmann 2003: 164). Den viktigaste konsekvensen av det hela är 

emellertid att innehållet av det som lärs in under den sekundära socialisationen får ett 

mycket mindre starkt drag av subjektiv oundviklighet än innehållet i den primära 

socialisationen. Det krävs svåra chocker på det biografiska planet för att upplösa den 
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kompakta verklighet som internaliseras under tidiga barndomen; mycket mindre för att 

förstöra de verkligheter som internaliseras senare. Under den sekundära socialisationen 

måste kunskapen förstärkas genom specifika pedagogiska metoder, ”inpräntas” hos 

individen (Berger & Luckmann 2003: 167). 

 

Hur den subjektiva verkligheten vidmakthålls och omvandlas 

Eftersom socialisationen ständigt pågår måste varje livsdugligt samhälle utveckla metoder 

med vars hjälp det kan vidmakthålla sin verklighet för att trygga ett visst mått av harmoni 

mellan objektiv och subjektiv verklighet (Berger & Luckmann 2003: 172). Det är lämpligt att 

skilja mellan två allmänna typer av ”vidmakthållande av verkligheten” - rutinmässigt 

vidmakthållande och vidmakthållande vid kriser (Berger & Luckmann 2003: 174). De 

signifikanta andra i individens värld är de som främst medverkar till att vidmakthålla hans 

subjektiva verklighet (Berger & Luckmann 2003: 176). Individen kan då antingen modifiera 

sin verklighet, acceptera sin identitet, välja ta ifrån en del av dessa personers status som 

signifikanta andra och vända sig till andra för att få de signifikanta bekräftelser på sin 

verklighet som han behöver (Berger & Luckmann 2003: 177). Det viktigaste hjälpmedlet vid 

vidmakthållandet av verkligheten är samtal som fortlöpande vidmakthåller, modifierar och 

ombildar hans subjektiva verklighet. Det är emellertid viktigt att understryka att 

vidmakthållandet av verkligheten genom samtal till största delen sker med 

implicita(indirekta) medel. För att effektivt kunna vidmakthålla den subjektiva verkligheten 

måste samtalsapparaten fungera ständigt och konsekvent. I krissituationer är metoderna i 

allt väsentligt desamma som vid det rutinmässiga bibehållandet av verkligheten, med 

undantaget av att verkligheten måste bestyrkas explicit(direkt) och intensivt (Berger & 

Luckmann 2003: 178-181). Allt som hittills har sagts om socialisation visar på möjligheten av 

att den subjektiva verkligheten kan förvandlas. Fullständig transformation förekommer då 

individen ”byter världar”. För ”växling”(alternation) krävs resocialisation. Processerna 

bakom denna liknar primär socialisation, därför att de innebär en radikal omfördelning av 

verklighetsprägeln och följaktligen i betydande utsträckning måste kopiera den starkt 

affektiva identifiering med de personer som svarar för socialisationen som var typiska under 

barndomen. Resocialisation skiljer sig från den primära socialisationen därigenom att den 

inte börjar ur intet utan den måste ta itu med problemet genom att plocka sönder, upplösa 
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den subjektiva verklighetens tidigare nomiska struktur. Den viktigaste sociala betingelsen 

består i att man har tillgång till en effektiv plausibilitetsstruktur, d.v.s. en social bas som 

fungerar som ”laboratorium” för transformationen. Denna plausibilitetsstruktur förmedlas 

till individen genom signifikanta andra. Dessa signifikanta andra är vägvisarna in i den nya 

verkligheten (Berger & Luckmann 2003: 182-183). Religionen kräver en religiös gemenskap 

eller församling, och för att leva i en religiös värld krävs anslutning till denna gemenskap. 

Plausibilitetsstrukturen(rimlighetsstrukturen) måste bli individens värld och undantränga 

alla andra världar, särskilt den värld som individen ”bodde i” före sin växling(alternation). 

För detta krävs det att individen skiljs från ”invånarna” i andra världar, särskilt hans ”med-

invånare” i den värld han lämnat bakom sig. Idealet är fysisk segregation (Berger & 

Luckmann 2003: 184). Både den gamla verkligheten och de kollektiva och signifikanta andra 

som tidigare förmedlade den till individen, måste omtolkas inom ramen för den apparat som 

legitimerar den nya verkligheten (Berger & Luckmann 2003: 185). Förutom denna 

omtolkning i sin helhet måste speciella omtolkningar genomföras av förflutna händelser och 

personer som tidigare varit av betydelse. Det vore naturligtvis bäst för individen som 

genomgår växlingen om han kunde glömma en del av dem fullständigt. Men det är välkänt 

svårt att glömma något helt och hållet. Vad som krävs är en radikal omtolkning av 

innebörden av dessa förflutna händelser eller personer i ens biografi (Berger & Luckmann 

2003: 186). Vid resocialisation omtolkas det förflutna så att det skall överensstämma med den 

nuvarande verkligheten, med den tendensen att i det förflutna retrojicera olika element som 

inte var subjektivt tillgängliga tidigare (Berger & Luckmann 2003: 189). 

 

5 METOD 
 
För att få en djupare förståelse och svar på hur hanterar och upplever en individ som lämnat 

eller är på väg att lämna Jehovas vittnen sina sociala relationer valde jag en kvalitativ ansats. 

Den kvalitativa metoden gav mig möjlighet att tränga in djupare och ge nya infallsvinklar. 

Med kvalitativ ansats menar jag att genom den kan upptäcka eller identifiera icke kända 

eller otillräckliga företeelser, egenskaper eller innebörder. Därmed fick jag möjligheten att 

studera hur individen uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten och vilka 

konsekvenser den ger. För en ännu bättre förståelse och uppfattning använde jag mig av det 
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hermeneutiska begreppet enligt kvalitativ metodanalys som är beskrivet i Starrins bok 

”Kvalitativ metod och vetenskapsteori”. Det innebar att tolka texter och söka deras budskap, 

genom studier av förståelse och förutsättningar för förståelse (Starrin & Svensson 1994: 58-

59). Den typ av kvalitativ metod som jag ansåg mest lämplig var semistrukturerad intervju. 

För att jag skulle få en så fokuserad intervju som möjligt använde jag mig av en 

intervjuguide där jag hade ett huvudtema/område som jag skulle täcka in med frågor och 

följdfrågor som hjälpmedel. Därmed hade jag möjligheten att ställa frågorna i en annan följd 

samt lägga till nya följdfrågor utifrån de utfrågades svar. Enligt Kvale(1997: 100) är intervjuer 

en väl anpassad metod när man vill studera människor och ”klargöra och utveckla deras 

eget perspektiv på sin livsvärld”. Syftet med den individuella intervjun var att uppnå en 

förståelse av hur relationerna påverkas vid utträde, som ska leda mig vidare till ett 

interaktionistiskt närmande till den sociala verkligheten om hur man upplever och skapar 

sig ett nytt socialt liv i samhället efter det att man lämnat Jv. 

 

5.1 Urval 

 
Urvalet blev begränsat till personer som lämnat eller är på väg att lämna Jv, och som 

frivilligt ville ställa upp på att bli intervjuad och svara på mina frågor. När jag gjorde mitt 

urval hade jag ingen som helst tanke på hur svårt det skulle visa sig vara att komma i 

kontakt med personer som hoppat av eller är på väg att lämna Jv. I det här läget hade jag 

ingen kontakt med avhoppade Jv och visste inte heller hur jag skulle komma i kontakt med 

några. Efter att jag letat på Internet hittade jag en hemsida för avhoppare som hette 

Hjälpkällan. Det är en stödorganisation som erbjuder stöd till personer som har eller haft 

anknytning till en religiös organisation. Man erbjuder hjälp i form av en jourtelefon dit man 

kan ringa och prata med en stödperson, man har också ett webforum via nätet där man kan 

komma i kontakt med andra avhoppare. Det finns även möjlighet att skicka in frågor till en 

legitimerad psykolog som själv varit med i Jv. Ganska fort insåg jag att min största utmaning 

i denna studie skulle bli att få tag på personer som ville och kunde ställa upp på en intervju. 

Tack vare Hjälpkällan så fick jag med deras hjälp till slut kontakt med tio personer. Efter att 

jag presenterat min studie och hur min intervju var tänkt att gå till så hoppade flertalet av i 

sista stund. Till slut hade jag endast tre personer som ville ställa upp. En fjärde tillkom 
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genom att en av dom interjuvade hjälpte mig att få kontakt med som denne kände. Den stora 

anledningen till att personerna inte ville ställa upp på att bli intervjuade var att de kände att 

det är och skulle bli för emotionellt och jobbigt att prata om sina känslor. Det här har för mig 

varit en stor utmaning vilket jag givetvis har fått respektera och förstå. Med anledning av 

gällande tidsplan och genom att det har varit svårt att få/hitta personer som velat/orkat ställa 

upp, har jag fått begränsa mig till att endast intervjua fyra personer, vilket skedde i samråd 

med min handledare. För min studie har det varit viktigt att de intervjuade själva har 

erfarenhet av att lämna Jv och kan berätta om processen hur man hanterar och upplever sina 

sociala relationer. Det viktiga är att personerna inte är på samma sätt som medlemmarna 

styrda av eventuella invanda sätt att berätta på som i organisationen. Samtidigt finns det en 

risk med att känslorna gentemot organisationen kan vara mer negativa till sin karaktär när 

man lämnat och svaren får en prägel av det.  

 

5.2 Intervjupersonerna 

5.2.1  Ann 

Ann är en kvinna på cirka 30 år. Hon är uppväxt inom Jv sen nio års ålder då hennes på den 

tiden ensamstående mamma gick med. Ann döptes som 12 åring. Hon var sedan en aktiv 

medlem där hon ofta var hjälppionjär, dvs. hon ägnade minst 60 timmar per månad till att 

berätta om Jv:s lära till andra. Ann var 27 år då hon hoppade av år 2005, efter 15år som 

medlem. Ann hade i tre års tid haft misstro och tankar på att lämna. Hon har varit gift med 

en man i församlingen sen 18 års ålder med vilken hon har två barn ihop. När hon hoppade 

av så skiljde hon sig från sin man. 

5.2.2  Bengt 

Bengt är en man strax över 40 års ålder. Han är inte uppväxt inom Jv men fick kontakt via 

släkting som var med. Han döptes som 24-åring. Bengt har alltid funderat på de stora 

frågorna i livet. Han tyckte att Jv hade en viss kunskap och de kunde prata för sin sak. Bengt 

var en aktiv medlem i församlingen, han har varit hjälppionjär, d.v.s. han har använt minst 

60 timmar i månaden till att berätta om Jv:s lära för andra. Han har även haft 

förtroendeuppdrag (biträdande tjänare) i församlingen vilket innebär att han haft rollen som 

orderutförare där han hjälpt de högsta församlingsledarna (de äldste). Bengt har varit gift 
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sen tidigare. Nu är han gift med en kvinna som också är medlem. Bengt är fortfarande 

medlem men är passiv, d.v.s. han är bara med på pappret, går inte på mötena, umgås inte 

med andra medlemmar. 

5.2.3  Cecilia 

Cecilia är en kvinna, cirka 30 år. Hon är uppväxt inom Jv sedan födseln. Cecilia döptes som 

16 åring. Cecilia var mycket aktiv i församlingsverksamheten, hon var väldigt framåt. Hon 

var pionjär på heltid, d.v.s. hon ägnade minst 90 timmar per månad till att berätta om Jv:s 

lära till andra. Hennes aktiva tid inom Jv varade i cirka fyra år och hon hoppade av 2000. 

Cecilia har aldrig varit gift. När hon hoppade av så flyttade hon ihop med en man. Detta 

förhållande tog slut efter ett år. 

5.2.4  Per 

Per är en man som närmar sig 60 år och har aldrig varit gift. Hans familj består av 

föräldrar(båda är idag bortgågna) samt tre stycken syskon(en bortgången). Per är den enda 

familjemedlemmen eller av släkten som varit med i Jv. Efter att ha studerat från 15 års ålder 

så gick med i Jv som vuxen vid 21 års ålder då han lät sig döpas till medlem. Han var en 

vanlig medlem som gick på mötena och var ute och berätta om Jv:s lära för andra. Han 

började glida ifrån Jv 1980 och efter totalt 8 år så lämnade han Jv 1985. 

 

5.3 Etiska övervägande 

 
Jag har utgått från de forskningsetiska principer antagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet(HSFR) i mars 1990. Dessa är tillsvidare gällande även 

för vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap i vilket HFRS numera 

har uppgått i (http://www.vr.se , 2007-04-02). Enligt vetenskapsrådet kan det grundläggande 

individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa fyra är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka jag 

diskuterar närmare var för sig här. Utifrån dessa etiska principer utformade jag en 

samtyckesdokument innehållande ovanstående huvudkrav som skrevs under av både 

informant och av mig som forskare i två exemplar. Samtycket finns som bilaga B i slutet av 
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uppsatsen. Här nedan följer en närmare beskrivning av vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

vid forskning: 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera intervjudeltagarna om syftet och 

upplägget samt om deras uppgift i forskningen och vilka villkor som gäller. Informanterna 

ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. I enlighet med detta informerade jag informanterna i stora drag om syfte, villkor 

och frivillighet. 

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta intevjudeltagarens samtycke. 

Informanterna ska ha rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de deltar. 

De ska kunna när som helst avbryta sin medverkan utan några negativa följder eller 

påtryckningar. Informanterna informerades om detta för att skapa ett ömsesidigt förtroende 

och att de skulle kunna känna sig trygga och tillfreds med situationen gällande känsliga 

förhållanden. 

Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de ingående personerna skall ges 

största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Autentiska namn kommer att bytas ut mot fingerade namn 

så att deltagarnas identitet inte går att röja ur sitt sammanhang. Ingående 

bakgrundsinformation gällande familjeförhållanden eller vad de arbetar med tas inte med. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål. Uppgifterna får inte utlånas för kommersiellt bruk eller användas för 

beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde utom efter särskilt medgivande av 

den berörde. Informanterna informerades om att eftersom intervjuerna spelades in på band 

med hjälp av en diktafon så har jag sparat intervjuerna så länge jag behövt dem och sedan 

raderat dem.  Alla uppgifter om personerna kommer att behandlas som konfidentiella och 

ingen obehörig kommer att få tillgång till materialet.  

 

 



20 
 

5.4 Genomförande av datainsamling 

 
Varje intervju tog mellan 50 och 90 minuter. Jag bandade intervjuerna med hjälp av en 

diktafon så jag kunde återvända till för omlysning på orden, tonfallet och pauserna. Det 

bandade materialet från varje intervju överfördes sedan ordagrant till skriven text (Kvale 

1997: 147,149). Intervjuerna genomfördes i den miljö och på den plats som informanterna 

själva föreslog och kände sig trygg med, eftersom det kan ha betydelse för intervjun i vilken 

miljö den genomförs (Kvale 1997). I samtliga fall hölls intervjun hemma hos respektive 

informant. 

Jag hade telefonkontakt med intervjupersonerna före själva intervjun för att förklara syftet 

och vad frågorna i stort skulle handla om (Kvale 1997: 120). Däremot fick informanterna inte 

veta några detaljfrågor före intervjutillfället, eftersom risken är att svaren då tenderar att bli 

väl genontänkta och övervägda. Det viktiga här har för mig varit att få ta del av 

informanternas spontana tankar och reflektioner samt att jag då har kunnat friare fråga 

tillägsfrågor som kom vid intervjutillfället och var mer specifika för varje enskild informant. 

På så vis undgick jag att låsa fast informanterna i en förväntad frågesituation. De teman, tre 

till antalet som jag utgick ifrån under intervjun var 1. Före utträdet - Hur såg 

umgängesbilden ut när personen var medlem? 2. Efter utträdet - Hur ser personens 

relationer ut idag? 3. Känslan - Hur var känslan/upplevelsen efter utträdet och hur de är 

idag. Intervjunguiden finns även med som bilaga A i slutet av uppsatsen. 

Det visade sig att intervjun blev mycket känsloladdad för samtliga informanter.  Många 

känslor kom till ytan som uttrycktes på lite olika sätt. Det var känslor som gråt, skratt och 

rädsla och även ilska. Jag fick ta korta pauser till och från speciellt under frågorna gällande 

känslan och upplevelsen efter utträdet då det blev mer emotionellt för informanterna. Detta 

påverkade samtliga mina intervjuer på det sättet att jag fick anpassa och använda min 

känslighet för frågorna. Kvale skriver att risken att en undersökningsperson lider skada ska 

var så liten som möjlig och därför måste konsekvenserna av en intervjuundersökning 

uppmärksammas, vad gäller både den möjliga skadan för undersökningspersonerna och de 

förväntade fördelarna med att delta i undersökningen (Kvale 1997: 110). Detta blev en högst 

central punkt i mina intervjuer då alla informanterna uppvisade starka känslor både under 

intervjun och har även delvis mått dåligt tiden efter. Detta blev en starkt bidragande orsak 
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till att jag fick begränsa mig till att endast intervjua fyra personer, vilket också skedde i 

samråd med min handledare. Enligt Kvale kan informanternas känsloreaktioner under 

intervjun påverka intervjuaren så starkt att denne identifierar sig med 

undersökningsperonerna från deras perspektiv så att det i vissa situationer blir svårt att hålla 

en professionell distans (Kvale 1997: 112). Det här var en av de övervägande jag ställdes inför 

och stundtals under intervjuerna hade jag svårt att upprätthålla en professionell distans. 

Jag utgick från mitt frågeformulär med huvudfrågor och de flertalet olika underfrågor som 

jag hade till varje huvudfråga, vilket jag så här i efterhand inser var mycket bra att ha som 

stöd. Kvale skriver att det är viktigt med samspelet i intervjun och att det finns möjlighet att 

göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att förlja upp 

svaren och berättelserna från den intervjuade (Kvale 1997: 117-122). Utifrån denna möjlighet 

så använde jag mig mycket av uttryck som: Hur kände du dig då? Vad upplevde du då? Vad 

fick dig att göra/känna/reagera på det sättet? Var det svårt? Varför blev det så? Kan du 

berätta mer om det? 

 

5.5 Analysmetod 

 
Efter att alla intervjuer var utskrivna hade jag fått ihop ett material strax över 40 sidor. Jag 

läste igenom dessa ett antal gånger och försökte se strukturer och teman som var 

gemensamma för varje intervju. Jag sorterade intervjumaterialet utifrån de återkommande 

teman som jag kunde finna. Jag bestämde mig för att göra en meningskoncentrering (Kvale 

1997: 175-176) av varje intervju utifrån de huvudteman och underfrågor jag hade. Det gick 

till så att jag formulerade de meningar som intervjupersonerna uttryckte i mer kortare och 

koncisare formuleringar. Denna metod mynnade ut i att de stora intervjutexterna kunde 

reduceras till kortare text. Det blev nu lättare att se en klarare bild över processen hur de 

sociala relationerna upplevdes och hanterades. Den slutliga presentationsmodellen blev 

utifrån en processbeskrivning som delades in i tre olika faser. Först hur de sociala 

relationerna upplevdes före utträdet, sen efter utträdet och slutligen informanternas 

personliga känsla och upplevelse efter utträdet.  

Tabell 5.1 presenterar en koncentrering av meningen från två av intervjuerna.  De "naturliga 

meningsenheterna " i intervjuperonens svar anges i vänster kolumn och deras centrala teman 
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i höger kolumn. I enligthet med vad Kvale(1997) föreslår började jag med att läsa igenom alla 

intervjuer var för sig så jag kunde få en känsla av helheten. Därefter faställde jag det sagda 

exakt som de uttrycktes av interjupersonerna. Efter det försökte jag formulera så enklet som 

möjligt det tema som dominerade det som uttrycktes av interjupersonerna. Vidare ställde jag 

frågan till meningsenheten utifrån undersökningens syfte. Huvudfrågan i undersökningen 

var "Hur hanterar och upplever en individ som lämnat eller är på väg att lämna Jehovas 

vittnen sina sociala relationer?" Till meningsenheternas teman ställdes frågor som "Vad säger 

detta uttalande mig om hur sociala relationer påverkas när en person distansierar sin från 

Jv?"  Till sist knöt jag ihop intervjuernas centrala teman samman nära råmaterialet. Metoden 

innebar att jag kunde koncentrera det allra väsenligaste från interjupersonens uttryckta 

innebörd (Kvale 1997: 177). Genom detta tillvägagångssätt kunde jag sen se hur sociala 

relationer påverkas när en person distansierar sig från Jehovas vittnen och hitta förståelse om 

villkoren mellan individ och samhälle utifrån det kunskapssociologiska perspektivet för 

subjektiv- och objektiv identitet. 

 

 

Tabell 5.1 Eexempel på hur en naturlig meningsenhet och dess centrala tema kan se ut 

Naturlig enhet - Hur har det varit att etablera nya 
kontakter? 

Central tema 

 
Ja du det har varit jättejobbigt för jag  har varit jättetrött 
på det. Har varit ute med några kompisar eller bekanta 
som jag känt att dem skulle man kunna bli vän med men 
jag orkar inte. Har inga krafter. Har sagt till min sambo 
att om jag kunde träffa bara en männsika som känner 
mig sen tidigare. Någon. Det blir som att börja om med 
allt. Känner mer att jag orkar inte bara. Jag passar mig 
för att bli nära vän för då kan jag bli sårad om jag öppnar 
mig. Jag kan prata om mig själv o djupa saker. Kärlek 
och vänskap är något jag jobbar med. Det är och har inte 
varit lätt. 

 
Interjupersonen tycker att det 
har varit svårt och jobbigt att 
etablera nya sociala kontakter 
och inte haft ork med det. 

Under ett 1år efter utträdet då etablerade jag inga 
kontakter överhuvugtaget för då hade jag inga krafter. 
Jag kände bara skam och skuld så har det varit mycket 
och är mycket så fortvarande faktiskt fram till nu. Jag har 
begränsat mitt umgänge otroligt mycket mera än när jag 
var ett vittne kan jag säga. Tror det handlar om 
fötroende. 
Jag hade nog ingen självkänsla och tappat förtroendet till 
allt och alla liksom och som jag fortvarande jobbar med. 
Jag trodde nog inte att någon brydde om sig om mig 
liksom 

Interjupersonen hade inga 
krafter som bottnar i skam och 
skuld. Självkänslan var på botten 
och har tappat förtroendet till allt. 
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6 RESULTAT och ANALYS 

6.1 Umgängesbilden inom Jehovas vittnen 

 
Informanterna hade likartade berättelser när de gäller umgängesbilden inom Jv. Mestadels 

hade man umgåtts med andra medlemmar inom Jv där man tyckte att både umgänget och 

gemenskapen var tillräcklig och att man upplevde den trygg, kärleksfull och varm. Känslan 

för informanterna var att man var en enda stor familj där alla kände varandra och där man 

tog hand om varandra. Gemenskapen stärktes av att man hade olika gemensamma 

aktiviteter utanför ”församlingshuset”. Det var aktiviteter som att umgås med varandra, 

utöva olika friluftsaktiviteter, göra resor, gå på teater, bio mm. 

Cecilia berättade att vännerna nästan uteslutande bestod av församlingsmedlemmar. Hon 

minns att familjen umgicks socialt mycket med andra familjer och att hennes föräldrar var 

ganska sociala där de ofta hade besök av andra familjer hemma hos sig eller var själva 

bortbjudna. Man hade även återkommande församlingsfester. Så man umgicks mest med 

andra Jv. Cecilia uttryckte detta på följande sätt:  

Det kändes bra att umgås med dom. Vi gjorde det mesta tillsammans. Det var ganska 
naturligt, det var nog inte så mycket att fundera på. Mina föräldrar var ganska sociala 
vi hade alltid någon hemma eller vart bortbjudna. Det var mycket socialt liv (Cecilia). 
 
 

Cecilia tyckte att det var naturligt och att det kändes underbart att vara ett Jv för att hon 

hade massor av vänner runtom hela Sverige som hon kunde umgås med. Det gav henne en 

känsla av att hennes sociala nätverk var både stort och tryggt. 

Cecilia berättade också att det var helt naturligt att bara umgås med församlingsmedlemmar.  

Det var helt naturligt. Det var inte så mycket att fundera på. Det var nog bara så det 
skulle vara. Man ifrågasätter inte utan det bara är så. Jag var ett lydigt fostrat vittne 
(Cecilia). 

 

Bengt berättade att han alltid har varit en mycket engagerad Jv med egna ansvarsområden 

inom församlingen. Han berättar också att han alltid varit sportintresserad och att det är 

vanligt att i varje församling ha olika gemensamma aktiviteter som t.ex. fotboll, innebandy 

o.s.v. Bengts egna ord om det hela: 

Jag hade ett ganska stort umgänge i församlingen i och med att jag spelade innebandy 
med andra, vi var typ 20 stycken (Bengt).  
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På frågan om det var en skön känsla med gemenskapen svarade Bengt:  

Ja det var skönt och det var ett socialt nätverk och trygghet. Man visste att man inte 
behöver känna sig ensam. Jag har tyckt att det har varit väldigt bra. I och med att man 
har nära släktingar omkring sig så är det en stor grej (Bengt). 

 

Ann berättade att hon upplevde gemenskapen som en trygghet och att hon mådde bra av 

det. För henne kändes allt så äkta och hon var verkligen övertygad om att de andra 

medlemmarna i Jv älskade henne och hon älskade dem. För henne saknades det inte något i 

det sociala umgänget och hon hade inga som helst tankar på att ifrågasätta den 

gemensamma tron eller systemet. På frågan vilka hon umgicks med svarade Ann:  

Jag umgicks bara med dom inom församlingen. Hade ett stort socialt nätverk inom Jv. 
När jag gifte mig fick jag en jättestor släkt där alla var medlemmar inom Jehovas 
vittnen. Alla var jättetrevliga människor. Hade en bra relation till min mamma, och 
massor med kompisar och vänner (Ann). 

 

Per berättade att han tyckte att de flesta församlingsmedlemmar var mycket kärleksfulla och 

sympatiska och att han umgicks mycket med övriga inom Jv men även en del med sina 

släktingar som var utanför. Det han saknar idag i viss mån är det sociala umgänget då det 

var trevligt. På frågan vilka han umgicks med svarade Per: 

Det var lite blandat med mina släktningar men det var mycket Jv. Vad jag idag saknar 
är det sociala umgänget för det kunde vara mycket trevligt att umgås. Det kändes 
kärleksfullt och många av bröderna och sytsrarna var sympatiska. Som jag minns det så 
var det en väldig värme i församlingens gemenskap (Per). 

 

Per berättade vidare att han hade en skolkompis som han umgicks mycket med och han 

predikade för kompisen som också sen gick med i Jv. Per hade även två andra bröder i 

församlingen som han gjorde resor med samt att det anordnades resor till sälen på vintrarna. 

Per tyckte att det kändes bra och trevligt i församlingen med gemenskapen. Vidare berättade 

Per om umgängesbilden enligt följande: 

Jag hade en skolkompis som jag umgicks mycket med. Jag predikade för honom och 
han blev en broder. Jag och två andra bröder gjorde mycket tillsammans. Det en familj i 
Vallentuna som vurmade för att ungdomarna skulle ha det bra så dom anordnade 
gruppresor upp till Sälen. Där åkte vi skidor och umgicks tillsammasn. Det kändes 
mycket bra och trevligt medans jag var mitt uppe i det hela (Per). 
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Precis som Berger & Luckmann (2003) skriver så är människan starkt formbar under sin 

tidiga uppväxt, det som kallas för primär socialisation. För Ann och Cecilia som växt upp i Jv 

betyder det att de är formade och präglade av den uppfostran och av läran som det fått i Jv. 

Därmed har varken Ann eller Cecilia inte så många andra referenspunkter att luta sig emot 

än det som de fått från Jv. Det är den enda verklighet som de känt till under sin barndom och 

som de kan relatera till när de blivit vuxna. Bengt och Per som båda har blivit medlemmar i 

Jv först i vuxen ålder är vad Berger & Luckmann (2003) menar sekundärt socialiserade in i Jv. 

Detta förklarar varför de inte är lika starkt präglade och styrda av Jv:s uppfostran och av 

läran. Både Bengt och Per har haft en uppväxt där de har formats utifrån helt andra 

värderingar, vilket också gör att han kan referera till dessa vid behov. Enligt Berger & 

Luckmann (2003) så skapar individer gemensamma handlingsmönster som är 

institutionaliserade. Detta verkar stämma in hur det har fungerat inom Jv genom att all 

handling har upprepats och inordnats i ett mönster, som därmed har blivit vanemässig för 

medlemmen. Följden av ett sådant mönster ser ut att ha inneburit att individens liv bestäms 

och styrs av rutiner som helt enkelt tas för givna. Verkligheten för informanterna har till slut 

varit den de fått inom Jv där de har känt en trygghet och glädje i denna subkultur om att 

livet är bra att leva som ett Jv. Informanternas uttalande visade på att de tyckte att kärleken 

och gemenskapen där alla ser efter varandra har funnits inom Jv. Precis som Berger & 

Luckmann (2003) skriver så blir här Jv:s uppgift att sedimentera de erfarenheter och de 

institutionella betydelserna man har gemensamt, och att se till att de aldrig glöms av 

medlemmarna. Jv har löst detta genom att denna överföring görs så att en del är sändare och 

andra är mottagare. Sändaren är Jv:s högsta ledande organ som har övergripande kontroll 

om hur kunskapen överförs mellan ledare och övriga medlemmar. Detta innebär enligt 

Berger & Luckmann (2003) att roller bildas och att var och en på det viset vet sin specifika 

roll i det hela. För att det ska bli en meningsfull helhet för individen måste den legitimeras i 

ett symboliskt universum vars uppgift är att vidmakthålla detta universum med olika 

maktmedel och då speciellt mot samhället utanför. För medlemmarna i Jv innebär det att var 

och en måste starkare än någonsin hålla fast vid tron för att inte falla i gropen för det som Jv 

kallar för djävulens försök att få individen att känna att religionen håller på att tappa sin 

position. Man ser det inte som en utveckling mot ett mer vetenskapligt tänkande utan som 

Satans verk och försök att leda bort individens fokus från Gud. För att få detta att fungera 
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uppmanas medlemmarna att inte umgås med andra utanför och att inte blanda sig in i deras 

politiska och sociala angelägenheter. Att man på detta sätt isolerat sig och tar avstånd från 

samhället i stort kan tänkas hänga ihop med det som Weber (Andersen & Kaspersen 2003: 

119-120) skrev om, nämligen sekulariseringen av religionerna, att man starkare än någonsin 

måste hålla sig inom sin egen inhägnad med klara regler för att kunna överleva i det allt mer 

vetenskapliga tänkandet som finns i samhället. Detta förhållningssätt stärker och skapar 

starka sociala relationer mellan individerna precis som Durkheim skrev om (Andersen & 

Kaspersen 2003: 101). Inom Jv sker det genom att erfarenheterna delas av flera likasinnade 

genom det kollektiva kunskapsförrådet. Ideologin i Jv får karaktären av objektiv verklighet 

för medlemmen, dvs. den skyddande gemenskapen inom Jv blir en objektiv subkultur precis 

som Berger & Luckmann (2003) skriver. Det får följden att de tidigare objektiverade 

definitionerna av verkligheten upplöses och blir istället de-objektiverade från samhället 

utanför. 

 

6.2 Umgängesbilden med andra utanför Jehovas vittnen 

 
Enligt informanterna var det viktigt att försöka umgås så lite som möjligt med personer som 

inte var medlemmar eftersom enligt Jv ansågs de ha dåligt inflytande. Man kände inget 

behov av att umgås med andra utanför eftersom umgänget inom Jv var både aktivt och nära. 

Både Per som har haft hela och Bengt som delvis haft sin familj och släkt utanför Jv fortsatte 

att umgås med dom då det inte var förbjudet. Övriga informanter hade ingen närmare 

umgänge av betydelse med andra utanför Jv under tiden de var medlemmar. 

Ann berättade att hennes mamma var stenhård när det gäller umgänge med andra utanför.  

Mamma sa alltid att vi var annorlunda, Hon sa: Mörkret har inget med ljuset att göra. 
Spelar ingen roll hur snälla dom är. Dom har ingen moral och inga värderingar som du 
har. Ni har inget gemensamt (Ann). 

 

Vidare berättade Ann att hennes relationer till arbetskollegor var ytliga vilket bekräftas av 

följande ord som hennes ex-man sade till henne:  

Det är inte meningen att du ska åka till jobbet och vara trevlig utan du åker dit och gör 
ditt jobb och åker hem sen. Han var rädd att jag skulle etablera kontakter, man skulle 
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avskärma sig så mycket som möjligt. Men förhållandet till arbetskompisarna vart 
jättekonstiga för jag kunde inte följa med på något på kvällarna och så (Ann). 

 

Även Cecilia berättade att hon umgicks bara med en tjej utanför Jv, vilket hon uttryckte på 

följande sätt om:  

Jag hade en världslig kompis som jag umgicks med i skolan och ibland utanför skolan 
också men det var oskyldigt. Men det var nog mer bara mamma och pappa som visste 
om det men dom sade ingenting om det faktiskt. Men i församlingen hade jag många 
kompisar (Cecilia). 

 

Vidare minns Cecilia att hon fick det klart och tydligt förklarat för sig att det inte var 

lämpligt att umgås med utomstående eftersom det var inget som Jv gjorde. Det tyckte hon 

var lite tråkigt och jobbigt för hon hade gärna velat vara med på saker och ting i skolan, t.ex. 

disco, klassresor m.m. En gång fick hon äntligen vara med på ett klassdisco men hon minns 

att det var diskussioner om det verkligen var lämpligt. Cecilia minns också att hon tycker det 

var jobbigt när hennes klasskompisar skulle konfirmeras och det fick inte hon göra. Hon 

kände sig väldigt utanför då. Hon berättade: 

Jag kommer ihåg en gång i 6:an, vi skulle samla ihop pengar till en skolresa och att man 
skulle anordna ett minidisco. Kommer ihåg att jag tycker det var en jättestor grej att jag 
äntligen fick vara med på någonting. Men det har jag aldrig fått mer, varken före eller 
efter. Sen kan man ju i efterhand ifrågasätta varför man inte kan låta någon gå på en 
klassdans men det är ju bara så att det inte är lämpligt (Cecilia).  

 

Bengt berättade att han hade haft en person utanför Jv som han hade umgåtts med. Han 

kände inget behov av att umgås med andra människor utanför Jv då han var aktiv medlem 

förutom delar av släkten. 

Jag har haft en klasskamrat som jag haft kontakt med. Jag har bjudit in honom till 
möten men han har aldrig blivit ett Jv men vi har haft kontakt till och från. Sen har jag 
ju delar av släkt som jag umgås med (Bengt). 

 

Bengt sa att innan han gick med i Jv så var han ute med sina arbetskollegor gjorde saker med 

dem och på så sätt hade han den sociala biten. När han sedan gick med i Jv så slutade han på 

sitt dåvarande jobb. Detta därför att han tyckte det kändes jobbigt och att han inte mådde bra 

av att inte längre kunna göra saker med dem och behöva förklara varför. Han sade följande 

ord om det:  
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Jag mådde inte bra av det. Jag kände att jag inte kunde fortsätta där faktiskt. Dels att 
man hade en ryggsäck att man var med dom på ett plan och gjort saker innan (Bengt). 

 

Per minns mest talet i samband med när han skulle döpas och det påpekades att man skulle 

ha minimalt socialt umgänge med utomstående. Per sade följande: 

Jag kommer ihåg talet när jag skulle döpas. Det var en äldste broder som sade att tänk 
på att nu bränner ni alla era broar efter er. I och med dopet så viger ni ert liv till tron, 
församlingen och predikandet av läran (Per). 

 

Per berättade eftersom hans familj och släkt inte var med i Jv så umgicks han med dom och 

det var inte förbjudet då de var hans närmaste och att det inte hade någon anknytning till Jv. 

Det var inte förbjudet att umgås med sina föräldrar och syskon direkt men man fick 
ändå tänka på vilket sätt och med vilka man umgicks med utanför. Det påpekades att 
man inte skulle ha för mycket världsligt umgänge. Jag har haft bra kontakt med min 
familj (Per). 

 

På frågan om relationerna tll arbetskollegor svarade Per: 

Jag jobbade på posten och de flesta visste att jag var ett Jv men jag kände aldrig att det 
var ett problem. Jag umgicks med arbetskollegorna på jobbet men annars var det med 
dom i Jv och min familj (Per). 

 

Berger & Luckmann (2003) skriver att när allt handlande blir mer och mer institutionaliserat 

då blir dessa individers handlande också ganska förutsägbart. Det kan tänkas vara en 

förklaring varför det för Jv blir lättare att utöva grundligare kontroll av alla sina medlemmar. 

Förmodligen hänger denna kontroll också ihop med dem starka sociala band man har byggt 

till varandra. Ett annat sätt för Jv att utöva kontroll över individerna är att använda språket 

som sitt främsta hjälpmedel. Då kan man styra och kontrollera medlemmarna dels genom 

skrämselmetoder och propaganda i de möten man håller och dels genom olika bestraffningar 

som delas ut om man inte följer de regler som är uppsatta. Detta framgick ganska tydligt i 

uttalandet som Anns mamma sade till henne som liten: 

Mörkret har inget med ljuset att göra. Spelar ingen roll hur snälla dom är. Dom har 
ingen moral och inga värderingar som du har. Ni har inget gemensamt (Ann). 

 

Cecilia berättade att hon också fick det förklarat att det inte var lämpligt att umgås med 

utomstående eftersom umgänget med personer utanför Jv har dåligt inflytande. Det kan få 
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medlemmen att glida ifrån Jv:s lära vilket inte är bra. Skulle det hända så måste man bli 

tillrättavisad av församlingen. Det kan handla om att man får restriktioner i form av att ens 

privilegier tas bort eller hotet om att bli utesluten. Den yttersta skrämselbilden är den om 

fysisk undergång som följer om man inte lyder, vilket stämmer med det Berger & Luckmann 

(2003) skriver, att det handlar om att de utomstående måste hållas ute och de som befinner 

sig innanför måste å andra sidan hållas kvar. Inom Jv har man har utvecklat både praktiska 

och teoretiska procedurer med vilkas hjälp frestelsen att fly från detta kan avvärjas. Där 

ingår t.ex. att: Medlemmarna ska studera bibeln dagligen. Man ska be dagligen. Man ska gå 

på alla möten och delta aktivt. Man bör bara umgås med dem egna inom organisationen. 

Berger & Luckmann (2003) skriver att legitimeringen måste hållas levande. Inom Jv görs 

detta genom att göra den institutionella ordningen meningsfull för medlemmen, dvs. den 

talar om för medlemmen inte bara varför han bör utföra en handling och inte en annan, utan 

låter honom också få veta varför saker och ting är som de är. Man gör helt enkelt vissa saker 

inte därför att det fungerar utan därför att det är rätt, d.v.s. rätt i termer av de definitioner av 

verkligheten som Jv förkunnar och i detta fall där det yttersta hotet är tillintetgörelse. Därför 

ska man undvika utomstående så man inte går detta öde till mötes. Denna Jv:s isolerande 

gemenskap med detta avvikande uppfattning får på så sätt karaktären av objektiv 

verklighet.  

6.3  Sociala relationer efter utträdet eller som passiv medlem 

 
För informanterna har avhoppet eller att bli passiv medlem inneburit att tiden efter har varit 

stressande och jobbig på olika sätt. Det har varit svårt för tre av informanterna att försöka få 

eller att hitta nya sociala relationer med andra människor utanför Jv. Gemensamt för tre av 

informanterna var att de kände sig ha tappat känslan att kunna lita och känna förtroende till 

andra människor. Medans Per som gått med i vuxen ålder och har haft sin familj utanför har 

det varit mycket lättare att etablera nya sociala relationer. Istället fick Per problem med 

andra saker som en effekt av att han lämnade Jv. Han började arbeta 12-14 timmar om 

dygnet, konsumerade alkohol som eskalerade och hans sexualliv blev lidande. Utträdet fick 

tre av informanterna att tappa sina krafter och sin energi där konsekvenserna blev att de helt 

enkelt inte orkade med att etablera nya sociala relationer. Per däremot lyckades etablera nya 

sociala relationer där han gick med i en teatergrupp, biljardklubb samt kom i kontakt med 
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Riksförbundet för social och mental hälsa. Relationer till familj, släkt och före detta vänner 

inom Jv blev till det sämre för tre av informanterna. För Per var det inte så stort steg eftersom 

han hade sin familj och släkt utanför sedan tidigare kunde fortsätta sina relationer på ett mer 

närmare plan. För tre av informanterna blev det svårt på grund av att man enligt Jv inte får 

umgås med uteslutna och man bör undvika umgänge med passiva medlemmar i den 

utsträckning det är möjligt. Anledningen till det är att de som lämnat organisationen anses 

ha dåligt inflytande eller att de kan påverka de kvarvarande medlemmarna i negativ 

riktning med sina tankar och funderingar. Det kan handla om att börja tänka och se mer 

kritiskt på Jv:s lära. För Per:s del tappade han vännerna inom Jv medans han hade sin familj 

och släkt kvar. 

Bengt beskriver sina sociala relationer med andra utanför Jv som ganska få där han endast 

har haft kontakt med sin närmaste släkt sen han blev passiv medlem. Han säger att han 

delvis saknar umgänget då han tyckte det var trevligt att bjuda hem folk och att få komma 

hem till andra och umgås.  

Med församlingen finns det princip ingen kontakt alls med. Jag har haft en som jag haft 
lite kontakt med. Jag hade ett ganska stort umgänge i och med att jag spelade 
innebandy med andra i Jv men ingenting med dom heller. Sen är det lite med släkten 
som inte är med men inte så mycket (Bengt). 

 

Bengt berättar att han idag som passiv medlem inte har lika mycket sociala relationer med 

andra som då när han var aktiv. Han säger att det inte är så lätt att få nya vänner, d.v.s. 

skaffa nya sociala relationer. Umgängeskretsen har minskat dramatiskt när han inte längre är 

aktiv. Han uttryckte det enligt följande:  

Det är ju inte villkorslöst. Man kan ju kalla det för vänner med det är ju egentligen 
bättre utryckt villkorsvänner, det visar sig att det är så till slut när man hoppar av då. 
Men när man är där inne så finns en slags trygghet och någon form av. Så det kan vara 
bekvämt (Bengt). 

 

Bengts känslor kan sammanfattas enligt hans följande egna ord:  

Jag saknar möjlighet att ha den här kontakten så att säga. Att kunna känna sig fri att 
prata med vem som helst och att ringa till någon. Framförallt dom som man hade andra 
intressen gemensamt med förutom själva religionen som sporten då, som man ringde 
upp var på väg hit och man gjorde saker och det kan man sakna (Bengt). 
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Cecilia berättade att hon inte orkade umgås eller ta kontakt med någon. Sen när någon 

försökte ta kontakt med henne så stängde hon av telefonen och svarade inte. På frågan om 

hon har haft lätt att etablera nya kontakter med andra svarade Cecilia följande:  

Fram till att jag gick ur tyckte jag att jag hade lätt att få kontakt med andra. Jag var 
väldigt framåt och omtyckt av andra. När jag gick ur kände jag väldig mycket skam och 
skuld. Det gjorde att jag var så mentalt trött på allting, jag var bara så slut (Cecila).  

 

Utträdet påverkade Cecilia starkt, hon var mentalt trött på allting. Första tiden etablerade 

hon inga kontakter alls och i cirka tre månader låg hon bara. Hon var sjukskriven och orkade 

inget. Hon bokstavligen stängde av allt och alla under tiden. Cecilia ville förtränga det hela 

och hon vågade inte släppa in någon närmare inpå livet efter allt som hänt. Först sex år efter 

utträde har Cecilia fått tillbaka lite av sina krafter och gjort försök till att börja etablera nya 

sociala relationer till andra människor. 

Även Ann har mått dåligt av det hela, vilket har medfört att hon har tyckt att det har varit 

väldigt jobbigt. Hon har varit enormt trött och känt sig tyngd mentalt. Hon har helt enkelt 

inte heller orkat eller försökt att etablera nya sociala relationer. Hennes krafter har varit helt 

slut. Hon berättade:  

Det har varit jättejobbigt. Har varit ute med några som jag känt att dom skulle man 
kunna bli vän med, men jag orkar inte. Har inga krafter. Det blir som att börja om med 
allt. Jag passar mig för att bli nära vän för då kan jag bli sårad om jag öppnar mig. Jag 
känner mig ensam. Saknar någon att ringa och prata med om vanliga saker. Mamma 
var en bästis, vi ringde varandra varje dag. Så saknaden efter henne är stor (Ann).  

 

Ann känner att hon har haft en stor rädsla när det gäller att etablera nya relationer vilket hon 

sammanfattade i följande uttalande:  

På ett sätt är det svårt för jag har den där tanken att dom kanske försvinner också. Har 
ju precis mist alla som har betytt något för mig, alla vänner, släktingar, ja allihopa så nu 
är jag rädd för att tycka om folk (Ann). 

 

Per känner att han alltid varit en utåtriktad person och haft lätt att komma i konversation 

med andra människor så han har inte känt att det har varit jobbigt att etablera nya relationer. 

Per berättar följande om det: 

Jag tyckte det var bra så länge jag var med i församlingen men efter det att jag sökt mig 
ur då började jag att söka av vad det fanns för alternativ. Det var då som jag kom i 
kontakt med Riksförbudet för social och mental hälsa. Sen har jag ju engagerat mig 
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med körsång, biljard och så teatern inte minst som varit min räddning. Jag har alltid 
varit uttåtriktad av mig så jag har lätt att komma i konversation med folk. Så det har 
inte varit jobbigt att ta kontakt med andra människor. Jag tror det beror mycket på att 
jag gick med som vuxen och inte är uppvuxen i det (Per). 

 

Det som Berger & Luckmann (2003) skriver ger stöd till detta att alla de roller, d.v.s. 

beteenden eller funktioner som individen utfört i ett nära samspel med andra aktörer av 

samma typ, har styrt individens handlande så att denne vet sin roll och plats. Detta samspel 

genom roller har inneburit att individen deltar i en social värld och har därmed också gjort 

den subjektivt verklig för henne. Eftersom rollerna har sitt ursprung i samma vaneskapande 

och objektiviserande process som institutionerna så måste de förbli oförändrade om rollen 

ska förbli intakt, d.v.s. om personen ska kunna behålla sin identitet. Så när en person lämnar 

Jv eller har blivit en passiv medlem bryter hon mot dessa roller som kontrollerat 

medlemmarnas samspel i Jv. Detta innebär precis som Berger & Luckmann (2003) skriver 

mycket kännbara sanktioner för individen och hennes identitet. Den jobbigaste sanktionen 

för informanterna har varit den sociala delen då det blev så konkret när alla Jv tog avstånd 

från dem och att kontakten med informanterna bröts. Nu hanterades de helt som främlingar 

och förlorade samtidigt också sina sociala relationer till sin närmaste släkt. Bengt berättar att 

han saknar möjligheten att kunna ha kontakten och friheten att ringa och prata med någon. 

Hela den gemenskapen är borta även om han har delar av släkt utanför. För Per var det 

tvärtom för nu kunde han åter ha kontakt med sin familj och släkt fullt ut. Han hade sina 

sociala relationer kvar med sina närmaste. Per påverkades därmed inte så starkt av Jv:s 

sanktioner mer än att han tappade vännerna inom Jv, vilket han saknade mer än själva läran. 

Cecilia påverkades så starkt av utträdet att hon tappade sin självidentitet. Hon kände enorm 

skam och skuld vilket medförde att hon inte hade krafter kvar till att etablera och söka nya 

sociala relationer med andra. Detta slutade med att Cecilia stängde in sig nästan helt och 

umgicks bara med ett fåtal efter utträdet. För Ann har avhoppet bottnat i en stark rädsla 

vilket har gjort varför hon har mått så dåligt. Hennes rädsla har bestått i att hon efter 

utträdet inte har kunnat lita på folk igen. Det jobbigaste för Ann var att mista sina närmaste 

och käraste eftersom de har betytt så mycket för henne. För både Ann och Cecilia har 

utträdet blivit till en omvänd situation. Det kan förklaras med det som Berger & Luckmann 

(2003) skriver, att nu klassas de som utomstående och skall hållas utanför vilket är en helt ny 

situation. Detta blir till en svår sak för dem att hantera. För Bengt är det mycket lättare 
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eftersom han på pappret är kvar och därmed behandlas han fortfarande som en som tillhör 

Jv, och därför omfattas han inte av sanktionerna lika hårt som Ann och Cecilia. Per omfattas 

av sanktionerna då han gått ur men han har också redan haft ett tidigare liv utanför samt har 

delar av sin familj och släkt som han kan stödja sig mot. Både Ann och Cecilia har fått möta 

den mest skräckinjagande hotet nämligen att nu väntar döden på dem, de har inte längre det 

eviga livet att vänta sig här på jorden i ett paradis. Allt som de har fått lära sig inom Jv om 

hur livet ska levas, denna föreställningsvärld rasar ihop. 

 

6.4 Personliga förändringar 

 
Informanterna anser att de har förändrats och påverkats på olika sätt av att lämna Jv eller att 

bli en passiv medlem. Vad som har varit karaktäriserande för tre av informanterna är att de 

efter utträdet har haft mycket svårt med att etablera nya sociala relationer med andra i 

samhället utanför Jv. Bengt som är passiv medlem har det varit svårt att varken umgås med 

dom inom Jv eller att skapa nya realtioenr utanför. Per har lyckats etablera nya sociala 

relationer men har lidit större förluster på det personliga planet än övriga. Efter utträdet 

började Per jobba enormt mycket, fick stora problem med alkoholen samt 

panikångestattacker. Alla tycker att utträdet har tagit på deras krafter och energi. Två av 

informanterna har haft känslan av att de har varit tvungna att börja om igen på nytt med allt 

i livet. Per däremot har hela tiden haft sin familj och släkt därutanför så han har inte behövt 

börja om på nytt. Bengt som är passiv medlem känner att han inte kan varken göra det ena 

eller det andra. Det är för alla en omställning när de måste skapa och skaffa sig en helt ny 

umgängeskrets med helt nya människor som de tidigare själva varit tvungna att ta avstånd 

från p.g.a. Jv:s regler även om det för Per har varit lättare. Tre av informanterna uttryckte att 

deras självkänsla var på botten och att de har tappat förtroendet till andra människor. Per 

och Bengt däremot hade kvar några vänner utanför samt sin familj för vilka de har känt lite 

fötroende för och kunnat prata med. Identiteten som individ var näst intill obefintlig för tre 

av informanterna p.g.a. att de har levt enligt en färdig mall som inte har fått ifrågasättas, 

eftersom eget tänkande i form av kritisk karaktär har inte tillåtits inom Jv. Även här har Per 

haft lättare att behålla sin identitet och återgå till ett liv utanför. Det borde även gälla för 

Bengt men så länge han är medlem på papperet så kan han inte återgå till ett liv utanför. 
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Bengt som blivit passiv medlem har blivit mer kritisk till rörelsen och dess medlemmar. Han 

anser att Jv håller på att manipulera medlemmarna för att kontrollera dem. Bengt beskriver 

det enligt följande:  

Min far som inte varit med har i alla år använt ordet ”hjärntvättning” och jag måste 
säga att han har haft rätt faktiskt. Man är ju matad med något budskap vecka in och ut 
och år in och ut. Så säger man att umgänge med andra ska begränsas som inte är med 
och även med släktingar som inte är med (Bengt). 

 

Bengt anser att nu när han börjat tänka själv och ifrågasätta läran så känns det för honom 

inte längre så kärleksfullt. Han tycker att man manipulerar människor och man märker inte 

det för det sker successivt steg för steg. Enligt Bengt så använder Jv en form av 

skrämseltaktik där de talar om att slutet för denna värld är nära, mycket nära. Därför bör 

man som medlem inte lägga tid eller umgås med dem som inte har samma syfte som Jv har. 

De som är utanför kan rentav kanske lyckas påverka dig att lämna organisationen. Han 

tycker också att det hela sätter djupa spår i individen eftersom att vara medlem i Jv är ett 

levnadssätt och en livsstil som helt styr upp vardagen gällande hur man ska vara och hur 

man ska leva. Hans upplevelse är den att hjärtat inte är med utan det handlar mer om olika 

lagar och regler som måste följas och inte får ifrågasättas. 

Ann berättar att när hon började tänka utåt och misstro det hela så kände hon sig låst och 

som en fånge. Hon levde som i en bubbla som mer och mer blev till en ohållbar situation. 

Hon hade ingen att prata med. Till slut kom hon fram till att det bästa och ärligaste hon 

kunde göra var att hoppa av. Avhoppet har påverkat Ann starkt. Hon har haft en känsla av 

att det är hon som har svikit Gud och de övriga medlemmarna vilket har gjort att hon har 

mått dåligt. Hela det sociala nätverket rasade ihop för Ann. Det som hände var att Jv tog 

avstånd från henne men det jobbigaste var när hennes mamma och syskon totalt bröt 

kontakten med henne. Hon kände sig helt ensam och övergiven. Efter utträdet har Ann haft 

jättesvårt att lita på människor vilket resulterat i att hon haft svårt att varken tycka om och 

lita på folk. Om nya relationer sa Ann:  

Det här året har jag mått ganska dåligt så harinte ens försökt. Det är i stort sett min 
sambo och hans föräldrar. På ett sätt är det svårt för jag har den där tanken att dom 
kanske försvinner också. Det är någon sorts rädsla där. Man kommer att bli besviken 
flera gånger i det här livet, sviken och allting men just nu känns det jobbigt (Ann). 
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För Cecilia har utträdet minst sagt varit omtumlande. Hon kände en enorm skam och skuld 

gentemot Gud och sina föräldrar. Hon kände att hon hade svikit dem alla på en och samma 

gång. Denna skam och skuld gjorde att hon tappade sina krafter och kände sig också 

psykiskt trött. Påfrestningen har medfört att Cecilia har haft det riktigt tufft med det sociala 

livet efteråt. När hon lämnade Jv riktade hon dels sina krafter till det dåvarande förhållandet 

och dels att hon började jobba mycket. Det gjorde att hon slapp tänka och ta itu med sina 

känslor efter utträdet. När hon sen fem år senare flyttade så bröt hon ihop helt. Hon låg 

hemma i tre månader, var sjukskriven och hade inga krafter till något. Cecilia berättade om 

känslorna som hon hade:  

Det är nog en skyddsmekanism som jag lärt mig eller alltid haft. Förträngt det hela, 
kapsla in det hela. Det har varit min överlevnadsstrategi lite. Under ett år etablerade jag 
inga kontakter överhuvudtaget för då hade jag inga krafter. Orsaken till det är att jag 
känt skam och skuld så har det varit mycket och är mycket så fortvarande.Det handlar 
om förtroende (Cecilia). 

 

Vidare berättade Cecilia hur det hela påverkade henne och hur hon kände sig som individ:  

Jag hade nog ingen självkänsla, tappat förtroendet till allt och alla liksom och som jag 
fortfarande jobbar med. Jag trodde inte att någon brydde om sig om mig liksom. Jag 
har haft alla på avstånd. Jag var lite rädd för att skaffa nya vänner för dom kanske jag 
mister också. Det beror väldigt mycket på skuld, skuld och skuld. Jag hade ingen 
självkänsla och ingen identitet (Cecilia). 

 

Per berättade att när han lämnade Jv så började han att arbeta jättemycket för att ha fokus på 

annat och som fyllde ett tomrum efter Jv. Allt detta i sin tur utlöste panikångetsattacker som 

han haft som tonåring. Han känner sig skadad i sexuallivet och menar att perioden i Jv har 

orsakat det. Vidare började han dricka mer och mer alkohol som självmedicinering för att 

han inte mådde bra. Han sade följande om hur tiden i Jv har påverkat honom personligen: 

Det här med drickandet blev en påföljd av att jag lämnade Jv. Till en början blev jag 
arbetsnarkoman. Det höll ju givetvis inte i längden och jag brände ut mina krafter. Jag 
tror att jag fyllde något tomrum med att jobba mycket. Jag har använt alkohol när 
trycket har blivit för stort i huvudet av plågsamma känslor. Det som har skadat mig 
mest har varit det sexuella där jag har blivit hämmad. Så ju längre jag var med i 
församlingen ju starkare skam och skuld blev det. Man fick inte ha några 
föräktenskapliga förbindelser. Så det här påverkar mig än idag (Per). 
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Enligt Pers egen berättelse så anser han själv att mycket av hans problem kommer från 

uppväxten, han berättar enligt nedan: 

Det var en dysfunktionell uppväxt jag hade i och med att min far var målarmästare och 
lösningsmedelsskadad. Han var labil till humöret och jag trodde det var mitt fel när 
han var arg. Tror att det var då som det grundlades en osäkerhet och dålig självkänsla 
samt skam och skuld tänkandet. När jag märkte att min far inte kunde leva upp till 
fadersrollen och det här budskapet om vilken fader skulle kunna vara en större fader 
än gud själv. Så det handlade mycket om att fylla fadersrollen medans jag var med i Jv 
(Per). 
 

Det har varit tungt och jobbigt på det personliga planet för samtliga informanter efter 

utträdet samt att bli en passiv medlem. Detta kan förklaras utifrån det Berger & Luckmann 

(2003) skriver om, att den socialisation som samtliga gått igenom inom Jv har varit, att 

umgänget ska vara minimalt med människor utanför. Alla de roller och attityder som 

individerna har lärt sig genom språket inom Jv är att det har funnits bestämda spelregler. 

Jv:s värld har varit den som är den enda rätta och existerande verkligheten med en logisk 

struktur. Därmed har denna värld också blivit den enda värld de kan lita på. Vid utträdet 

rasade denna värld ihop för individen med allt hon trott på och som gett struktur med en 

stadig grund i tillvaron. Det blir som Berger & Luckmann (2003) skriver mycket svårt för 

individen att hantera denna starka känslomässiga händelse där både ens närmaste släkt och 

hela Jv tar avstånd från en. Hela det sociala nätverket rasar samman för individen. Vad som 

hände informanterna var att deras självkänsla försvann och att de tappade mer eller mindre 

förtroendet till allt och alla. De har haft en stark känsla av skam, skuld och av att de är 

svikare. Känslan av att de har misslyckats som människa har varit stor. Detta har resulterat 

precis som Berger & Luckmann (2003) skriver i att det har varit svårt för individerna att 

ändra eller omdefiniera sin primära socialisation.  

Som Berger & Luckmann (2003) skriver så är Per starkt präglad av sin primära socialisation 

sen sin uppväxt utanför Jv, där hans egen far inte kunde leva upp till fadersrollen och som 

lade grunden till hans osäkerhet och dåliga självkänsla samt skam och skuldkänslorna om att 

det var hans fel. Den fadersgestalt som Gud skulle fylla i Jv hade nu övergivit Per och 

resulterade i att hans värld rasade samman på det personliga planet. Det blev en för svår 

process för Per att försöka omdefiniera sin primära socialisation gällande fadersrollen som 

istället resulterade i att han började jobba för mycket och att dricka alkohol. 



37 
 

Både Per och Bengt som gått med i Jv som vuxen har haft lättare att hantera sin personliga 

identitet och sina känslor på andra plan, mycket p.g.a. av att de har haft en primär 

socialisation innan de blev medlemmar i Jv. Vilket medför att de båda är sekundärt 

socialiserade i Jv och har därför också mycket lättare att omdefiniera sin verklighet i vissa 

avseenden, vilket överrensstämmer med det som Berger & Luckmann (2003) skriver. Både 

Per och Bengt vet sedan tidigare genom sina primära socialisationer hur det är utanför och 

hur samspelet med andra och samhället fungerar. Det har resulterat i att Bengt klarar av att 

leva dubbelliv, d.v.s. att samtidigt vara en passiv medlem inom Jv men också leva i 

samhället utanför Jv som en utomstående. För Per och Bengt har det varit lättare att anpassa 

sig till livet utanför Jv och skapa nya relationer eftersom de delvis återgår till sin gamla miljö 

med familj och släkt som finns kvar utanför Jv.  

Både Ann som varit med i Jv sen nio års ålder och Cecilia hela sin uppväxt är mycket starkt 

präglade av den primära socialisation de fått. De har egentligen bara en sanning och 

verklighet att identifiera sig med, nämligen den inom Jv. Både Ann och Cecilia tyckte att 

deras självkänsla var nästan helt borta. De tappade förtroendet till andra, och de kände sig 

som individer utan identitet. För dem har utträdet varit en chock och en enormt jobbig 

process. Det har inneburit precis som Berger & Luckmann (2003) skriver att de måste börja 

om från början, totalt omdefiniera sin värld på nytt. De måste lära sig nya roller och 

attityder. Att det har varit så svårt handlar mycket om att både Ann och Cecilia definierar sig 

själva som antingen eller människor, d.v.s. de kan inte tänka sig att leva dubbelliv. 

Verkligheten vidmakthålls precis som Berger & Luckmann (2003) säger, genom att individen 

tillhör en miljö där alla använder samma språk och som bekräftar identifikationen av 

personen som en betydelsefull individ. När ens verklighet förändras dramatiskt, som för 

informanterna, där de måste upplösa den tidigare subjektiva verkligheten och omtolka den 

inom ramen för den nya, då krävs resocialisation. För Ann och Cecilia innebar det att de blev 

tvungna att undantränga den värld de levde tidigare i, nämligen Jv. De har varit tvungna att 

skilja sig/ta avstånd från Jv och alla dess medlemmar vilket har varit mycket svårt. Ann och 

Cecilia har även fått börja omtolka händelser och personer som varit av betydelse för dem. 

Lättast hade varit om de kunde ha glömt allt men eftersom det är omöjligt för människan 

enligt Berger & Luckmann (2003), så krävs det istället att individen gör en radikal 

omtolkning av de förflutna händelser och personer i den personliga biografin. Både Ann och 
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Cecilia har omtolkat sin känsla från att se sig själva som svikare till att det är Jv:s fel, att det 

är Jv som har svikit dem. Bengt som fortfarande är med har inte behövt konfronteras med 

detta så starkt men han nämner att i och med han blev passiv så minskade umgänget från 

Jv:s sida. Han har omtolkat sin situation så att de i Jv är ”villkorsvänner”. Han förklarade det 

så att för att ha vänner och få ta del av gemenskapen inom Jv måste man leva efter och lyda 

Jv:s regler. För att få ta del av umgänget och kärleken så finns den under vissa villkor som 

man måste uppfylla. För Per har det varit lättast då han inte har behövt göra någon radikal 

omtolkning för han hade sin familj och släkt som han kunde gå till och som fanns där för 

honom. Det han har tappat är umgänget med Jv som i samband utträdet tog avstånd från Per 

men han har lyckats att både behålla och skapa nya sociala relationer till både personer och 

samhället. Han har ett stort socialt nätverk där han är aktiv inom en teatergrupp, sjunger 

med i en kör, är medlem i en biljardklubb samt aktiv inom paniksyndromsällskapet.  

 

7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Syftet med studien har varit att undersöka närmare hur en persons sociala relationer 

påverkas när individen distansierar sig från Jehovas vittnen. Utifrån kunskapssociologiska 

perspektivet för subjektiv- och objektiv identitet har jag undersökt hur sociala realtioner 

utvecklas och påverkas för individen vid processen att gå ur Jehovas vittnen. 

Det gemensamma för informanterna var att samtliga saknade det sociala umgänget det hade 

inom Jv. Samtliga tyckte även att det var jobbigt när alla inom Jv tog helt avstånd från dom, 

det påverkade informanterna starkt känslomässigt. De kände sig överginva, ensamma och 

tappde sin självkänsla. Tre av informantera upplevde det jobbigt och svårt att etablera nya 

sociala relationer. Den ena av informanterna som gått mer som vuxen kände att det var 

lättare att etablera nya realtioner men lidit större förluster på det privata planet. Samtliga 

informanter berättade att det har tagit mycket på deras energi och krafter att distansiera sig 

från Jv och att de tappat förtroende och tillit till andra människor, vilket har gjort det svårt 

att orka etablera nya sociala relationer utanför Jv. 

I mina interjuer uppmärksammade jag tidigt att att berättelserna om umgänget var 

samstämmiga för samtliga. Det umgänge man hade inom Jv upplevedes som vänskaplig och 

nära (Dobronravoff 2009) och man uppmuntrades till endast att ha relationer sinsmellan 
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(Scheitle & Adamczyk 2009) vilket bidrog till att man inte kände något behov av att umgås 

med andra utanför. 

Gemensamt var även att umgänget skulle vara så minimalt med utomstående utanför Jv. Ett 

sätt för församlingen att binda upp medlemmarna sinsemellan var genom att ju exklusivare 

teologiska övertygelser en indivd innehar ju mer kommer dennes vänskapskrets från 

församlingen och det är betydelsefullt för det sociala kapitalet (Scheitle & Adamczyk 2009). 

En annan anledning kan vara att samfundet kräver stort engagemang av sina medlemmar 

och där man inte får ifrågasätta teologin eller ledarskapsstrukturen (Dahlgren 2008).  I min 

analys utifrån Berger & Luckmanns kunskapssteori kan en religiös organisation som Jv få 

sina medlemmar att stanna kvar och samtidigt undvika utomstående genom att stya och 

kontrollera sina medlemmar t.ex. genom skrämselmetoder och propaganda i de möten man 

håller. Här använder Jv språket som sitt främsta hjälpmedel precis som Berger & Luckmann 

skriver där det handlar om att hålla de utomstående ute och de som befinner sig innanför 

måste å andra sidan hållas kvar. Att Jv kan utöva och styra både genom kontroll och starka 

sociala band man har byggt upp sinsemellan kan förklaras enligt Berger och Luckmann 

(2003) att ju mer institutionaliserat individernas handlade blir ju mer förutsägbart blir det. 

Efter att ha distansierat sig från Jv så tar processen att skapa sig ett nytt socialt liv en lång tid 

pga rädslan för hur man ska få närhet och hur man ska skapa nya vänskapsrelationer 

(Dobronravoff 2009) samt att individerna får svårt med att få något förtroende för nya 

relationer i livet (Buxant & Saroglou 2008). Behovet av att bygga ett nytt socialt nätverk blir 

viktigt eftersom de flesta av individens vänner och bekanta har funnits i Jv (Dahlgren 2008). 

Priset för att lämna Jv eller att bli passiv medlem blir högt som individen får betala pga de 

starka sociala band som man haft och som nu klipps av. Det handlar om avhuggna 

familjerelationer och relationer till före detta vänner, förlust av självidentitet och social 

isolering (Scheitle & Adamczyk 2010). Det är som Berger & Luckmann (2003) att när nu 

personen lämnat och där detta nära samspel bryts så får det konsekvenser i form sanktioner 

för individen och henens identitet där alla tar avstånd från dom (Berger & Luckmann 2003). 

Informanternas berättelser ger en bild om att de upplevde att etablera nytt socialt nätverk 

och att hitta nya vänner var både smärtsamt och en ensam erfarenhet (Hookway & Habibis 

2013).  Personligt har informanterna förlorade mycket av fötroendet för sig själva och kände 

osäkerhet samt fick dålig självkänsla och kände skuld (Hookway & Habibis 2013). 
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Det stämmer med det Berger & Luckmann (2003) skriver att alla de roller och attityder som 

individerna har lärt sig genom språket inom Jv är att det har funnits bestämda spelregler. 

Jv:s värld har varit den som är den enda rätta och existerande verkligheten med en logisk 

struktur. Därmed har denna värld också blivit den enda värld de kan lita på. Vid utträdet 

rasade denna värld ihop för individen med allt hon trott på och som gett struktur med en 

stadig grund i tillvaron. Det blir som Berger & Luckmann (2003) skriver mycket svårt för 

individen att hantera denna starka känslomässiga händelse där både ens närmaste släkt och 

hela Jv tar avstånd från en. Hela det sociala nätverket rasar samman för individen. Vad som 

hände informanterna var att deras självkänsla försvann och att de tappade mer eller mindre 

förtroendet till allt och alla. De har haft en stark känsla av skam, skuld och av att de är 

svikare. Känslan av att de har misslyckats som människa har varit stor. Detta har resulterat 

precis som Berger & Luckmann (2003) skriver i att det har varit svårt för individerna att 

ändra eller omdefiniera sin primära socialisation. 

Det som jag tycker var den svaga länken och bristen i undersökningen var de fåtalet 

intervjupersoner som jag hade till mitt förfogande. För att få en mer pålitlig och hållbar 

resultat anser jag att det krävs en studie som omfattar fler intervjupersoner. 

Kunskapssociologin kan hjälpa oss få djupare förståelse för vikten av de sociala relationerna, 

vilket blir särskilt tydligt vid studiet av uppbrottet med en religiös grupp som Jv. Det är till 

och med så att jag utifrån denna studie tycker att dessa aspekter blir mer tydliga och även 

starkare inne i en religiös organisation som Jv än i samhället utanför. 

Det som förvånade mig trots det fåtalet intervjupersoner var att samtligas berättelser om 

umgängesbilden, dels hur den var inom organisationen och dels med människor utanför, 

samt synen på sig själva och att hamna utanför organisationen var så samstämmiga. 

Resultatet visar att det är svårt att frigöra sig och att skapa sig ett nytt socialt liv utanför Jv. 

Min studie visar på att de sociala relationerna påverkas starkt av utträdet ur en NRR som Jv. 

Det som intervjuerna har tillfört, utöver den teoretiska förståelsen, är främst hur viktigt det 

är för individen med de sociala relationerna och vilken betydelse de har. Jag tycker att 

studien påvisar hur viktig denna starka gemenskap och sammanhållning är för individen 

men också vilka konsekvenser och följder det kan få för individens sociala liv om det finns 

en färdig mall för livet som inte får ifrågasättas. I studien av Scheitle & Adamczyk asåg man 
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att den styrande faktorn till att den som lämnade en sekt mår sämre än den som lämnade en 

annan religiös rörelse beror på att den som lämnar en sekt inser att dessa starka sociala band 

utgör en stor skuld som måste betalas vid utträdet. Det handlar om ansträngda eller 

avhuggna familjerelationer, förlust av självidentitet, social isolering, och den personliga 

stress som uppstår är alla representativa för det höga priset man får betala vid utträdet 

(Scheitle & Adamczyk 2010). 

Rädslan att förlora sin identitet och sitt sociala nätverk verkar för mig vara starkt förknippat 

med att de flesta väljer att stanna kvar inom Jv, eftersom man då känner sig skyddad av 

organisationen, vilket också framkommer i Dobronravoffs studie. Hon menar att närhet och 

vänskap samt bekräftelse är mycket viktiga faktorer som binder upp medlemmen. Därför 

väljer många att inte ens gå ur och att processen att komma till beslutet tar tid, samt att när 

personen sen slutligen gått ur så tar processen att skapa sig ett nytt socialt liv en lång tid pga 

rädslan för hur man ska få ny närhet, skapa nya vänskapsrelationer samt få bekräftelse 

(Dobronravoff 2009). 

Jag har dragit den slutsatsen av studien att om man har blivit utesluten eller lämnat Jv så är 

det viktigt att åter finna en mening med livet och den nya situationen som uppstått. Jag anser 

också att det behövs stöd och hjälp från samhället så att individen kan hitta ett sätt att kunna 

gå vidare i livet och för att hantera rädslan när man har lämnat denna trygga tillvaro. 

Ensamheten och tomheten utan en ny grupp att identifiera sig med blir för individen till en 

central sak i livet att hantera och där är risken stor att individen får det svårt med att hitta 

den sociala trygghet som är så viktig. 

En fortsatt forskning utifrån en kvantitativ studie gällande vilka olika faktorer som styr 

individens sociala relationer anser jag skulle kunna bidra till en ökad förståelse kring varför 

de sociala relationera är betydelsfulla för individen. 
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Bilaga A Frågeformulär 

 
Grundfrågor 
Ålder? 
Kön? 
Uppväxt inom Jehovas vittnen? 
Kom in utifrån? 
När blev du medlem? 
När gick du ur? 
 
 
Huvudfråga 1 - Före utträde 
Hur såg umgängesbilden ut när du var medlem? 
 
Följdfrågor 
Vilka umgås man med? 
Vilka får man umgås med? 
Hur förhåller man sig till utomstående? 
Har man vänner utanför? Får man ha? Hur var det för dig? 
Hur ser man på arbetskollegor?  
Vilka relationer har man till sina arbetskollegor?  
Hur var dina relationer med arbetskollegorna? 
Hur umgås man med folk utanför? Hur var ditt umgänge? 
Inom vilka ramar? 
 
 
Huvudfråga 2 - Efter utträde 
Hur ser dina relationer ut? 
 
Följdfrågor 
Hur har relationen med familj och släkt utvecklats? 
Hur har relationen med vänner och bekanta utvecklats? 
Hur har nya relationer etablerats? Privat? Arbetsplatsen? 
Vilket stöd har du fått? Av vem/vilka? På vilket sätt? 
 
 
Huvudfråga 3 - Känslan 
Hur är känslan/upplevelsen efter utträdet? 
 
Hur var känslan att lämna gemenskapen? Vilka känslor hade du? 
Har det varit lätt att etablera nya relationer? Nya Vänner? Nya kompisar? 
Hur upplever du de nya relationerna i jämförelse med de i Jehovas vittnen? 
Hur tror du dem i Jehovas vittnen tänker om dig? 
Anser du att utträdet påverkat dina relationer till Jehovas vittnen? Hur? Till andra? På vilket 
sätt? 
När du etablerar nya relationer påverkas du av hur du blivit lärd? 



 

Bilaga B Samtycket 

 
 
Projekt: 
 
Titel: Återinträdet i samhället ur en sekt: En studien i att få förståelse och att undersöka hur 
personer som lämnat Jehovas Vittnen upplever återinträdet i samhället. 
 
Anvarig forskare: Tomi Lehtonen, Student. Samhällsvetenskapliga institutionen, 
Mittniversitetet 
 
Dokumentation av samtycke till att efter det att studien har avslutats skall all information 
om informanter som kan leda till igenkännande av dem förstöras samt att transkriberade 
intervjuer och bandade kassetter ska förvaras på säker plats tills de ”gallras” enligt 
Mittuniversitetets”gallringsregler”. 
 
 
Jag godkänner: 
 
 
Informant: ............................  
 
Datum: ............................  
 
 
 
Infomanten har informerats om syftet med studien och om de rutiner som gäller för 
hanteringen av insamlade data.  
Samtycke har inhämtats för följande användningsområden:  
Skrivandet av vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter. 

 

Jag godkänner: 

 

Forskare: …………………………………….  

 

Datum: ………………………….. 
 


