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Abstrakt 

 

Vi är två lärarstudenter med inriktning mot gymnasieskolan som 

genomfört en undersökning om en sluten religiös rörelse. Denna studie 

handlar om fyra kvinnors personliga berättelser hur det är att leva, 

lämna och livet efter en sluten religiös rörelse, Jehovas vittnen. . 

KASAM-teorin är ett verktyg att analysera hälsa och ohälsa vilket är 

användbart i kommande religionsundervisning. Med hjälp av denna 

teori analyseras berättelserna för att definiera hälsa och ohälsa. Det 

visade sig att familjesituationen påverkade kvinnornas mående mer än 

Jehovas vittnen  
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1. Inledning 

Sedan länge har vi haft ett stort intresse av slutna religiösa rörelser, vi ville undersöka 

om det går att bevisa att psykisk ohälsa finns inom Jehovas vittnen. Grundar sig deras 

ohälsa i rörelsen eller är det andra faktorer som spelar in? Många människor har någon 

gång varit i kontakt med Jehovas vittnen antingen genom berättelser i kvällspressen om 

personer som hoppat av och deras historier eller fått besök av dem. Vi bestämde oss för 

att  synliggöra några individers hälsa inom rörelsen Jehovas vittnen, vid avhoppet från 

rörelsen och hur det blev efter. Med en tidigare välbeprövad teori analyserade vi vad det 

är som händer hälsomässigt med de valda individerna från barndom till vuxen ålder. 

Undersökningen är viktig för att synliggöra och behålla viktiga historier av vår samtid 

samt lära oss av människor som varit delaktiga i en sluten religiös rörelse. Genom att 

lyssna på dem och deras berättelser får vi en uppfattning om vad det är som sker med 

människor och deras hälsa i en rörelse utanför det omgivande samhället. 

. 

1.1.1 Jehovas vittnen 

Vi har valt att rörelsen Jehovas vittnen för att de ingår under kategorin slutna religiösa 

rörelser. Vi valde också Jehovas vittnen eftersom tillgängligheten av intervjupersoner 

var hög, vi kände sedan innan avhoppare som kunde tänkas ställa upp. 

I dag är Jehovas vittnen verksamma i 240 länder, är 8220105 stycken och har 11806 

stycken församlingar världen.1 Grundaren till Jehovas Vittnen heter Charles Taze 

Russell. År 1881 grundades hans sällskap som från början hette Zion´s Watchtower 

Tract Society. En av de viktigaste punkterna som Jehovas Vittnen tror på är att Jesus 

ska komma tillbaka, osynligt och utrota all ondska, slänga bort Satan och göra en ny 

ordning, det utlovas evigt liv för troende och återuppståndelse för döda. Ett paradis skall 

skapas av Jesus där alla lever i fred, till och med djuren ska leva i tillsammans. Under 

mitten av 1800-talet spreds sig Jehovas vittnen till Sverige från Nord Amerika i när 

Sverige lagstadgade att svenskarna fick gå ur statskyrkan.2 Efter Russels död tog Joesph 

Franklin Rutherford över och bildade en strängare miljö för Jehovas Vittnen där 

tidningen Watchtower skulle läsas och studeras i grupp i Rikets sal varje vecka, dessa 

möten hålls även i dag cirka 90 år senare. Rutherford börjar också kalla Jehovas Vittnen 

vad de kallas i dag nämligen Jehovas Vittnen. Jehova är Guds namn enligt gruppen. År 

1961 får Jehovas vittnen en egen bibel som heter Nya världens översättning av den 

Heliga skrift.3  

Jehovas vittnen leds av en ”styrande krets” denna krets styrs av tio män som fattar 

besluten kring lära och yttre framträdande. Kretsen beslutar allt som publiceras i  

tidningarna Vakna, Vakttornet och alla diverse böcker. Jehovas vittnen är en teokrati, ett 

Gudsstyre enligt dem själva. Det som är urskiljer Jehovas vittnen från andras kristna 

värderingar är att de inte tror på treenighetsläran. Jesus är den första av guds skapelser 

                                                 
1 JW.org ”Snabbfakta internationellt”.  
2 Bogdan (2015) s. 480 
3 Nigel Scotland (2004) s.40  
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och därför mäktig men inte lika stark som Jehova Gud själv. Den heliga anden är guds 

heliga kraft och arbetar som en kraft till Jehovas vittnen. Ett av de viktigaste 

kännetecknen är att Harmagedon snart skall komma, i dagens läge är det inte ett utsatt 

datum utan de nöjer sig med att förklara att den snart kommer.  

Gruppen firar inte födelsedagar, påsk, jul eller andra högtider förutom åminnelsen, en 

minneshögtid av Jesu död. Vid åminnelsen ska de som blivit utlovade att leda med Jesus 

i himlen dricka vin och bröd som symboliserar Jesu blod och kropp. Dessa är 144000 

stycken. Jehovas vittnen tar inte emot blod eller äter mat med blod i, detta anses heligt 

enligt dem. De deltar heller inte i krig och bär inte vapen. Jehovas vittnens tidningar 

Vakna och vakttornet är en av dem mest spridda tidningarna i världen.4 

1.1.2 Jehovas vittnens språk 

Rörelsen Jehovas vittnen använder sig av ett språk med funktionen att höra samman 

men också för underkastelse till normsystemet. Det finns både begrepp som används i 

vardagligt svenskt tal och sådana ord och som inte är lika vanliga. De ord som inordnar 

sig i det svenska språket har dock en annan specifik betydelse. Exempel på ord och 

begrepp som inte är integrerade i det svenska språket är ”hjälppionjär”, ”äldstekretsen”, 

”Harmagedon” och ”mogen kristen”. Exempel på  integrerade ord är ”teokrati”, 

”agapekärlek”, ”rapport”, ”slaven”, ”tjänsteväska” och ”vilddjuret”. Språket fungerar 

som ett unisont sätt att tänka och skapar en ”vi och dem” känsla. Begreppen som 

kommer användas i berättelserna är ”värdsliga” som betyder de utanför Jehovas vittnen 

och ”sanningen” som betecknar människorna i Jehovas vittnen. Begreppet ”sanningen” 

belyser hur Jehovas vittnen väljer att tolka sig själva utifrån människor utanför rörelsen, 

motsatsen till sanning är lögn.5  

1.2 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med bakgrund till studien, varför vi valde att genomföra 

denna studie och vad vi vill åstadkomma med forskningen. Där kommer 

bakgrundinformation till uppsatsen att nämnas och leda in mot vad syftet och 

frågeställningen är. Eftersom denna uppsats intresserar sig av hälsa inom slutna 

religiösa rörelser kommer en förklarande del om en rörelse att presenteras, Jehovas 

vittnen. Vid den tidigare forskningen kommer information om religiösa rörelser och 

hälsa att tydliggöras. Detta för att sedan vinkla forskningen mot vad som presenteras om 

Jehovas vittnen. Efter tidigare forskning kommer teorin att presenteras och avslutas med 

hur den kommer att användas. I metoden förklaras hur studien gått tillväga vilken metod 

som är vald för att få bästa resultat för denna studie. Under resultat delen presenteras 

berättelserna av tidigare rörelsemedlemmar och deras upplevelser från sin barndom till 

idag. Här kommer individerna person för person att analyseras med hjälp av teorin. En 

jämförelse mellan de olika individerna kommer att sammanställas i slutet av resultatet. 

Slutsatsen och diskussionen sammanfattar vad denna studie har kommit fram till och 

vad forskningen ger för ny information. Sammanfattningen avslutar uppsatsen för att 

sammanfatta det som presenteras ur slutsats och diskussion.  

                                                 
4 Ibid s.41- 42 
5 Pernilla Dobranoff (2007) s. 189- 191 
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1.3 Bakgrund 

Vad är egentligen en sluten religiös rörelse?  För att definiera begreppet så handlar en 

religiös rörelse, eller religiösa sammanslutningar som det även kallas, om att människor 

ingår i grupperingar med tydliga hierarkier. Andra ord för detta kan definieras som sekt 

eller kult.6 Avståndet mellan samfundet och det omgivande samhället skiljer sig inom 

dessa rörelser.7 Vissa lever närmare det omgivande samhällets normer, andra inte. Dessa 

rörelser har uppstått när människor velat bevara eller förändra religiösa, sociala eller 

politiska ordningar eller levdansformer. När människans livsstil hotas drar hen en 

tydligare gräns mellan sitt egna liv och det som påverkar det och så sägs religiösa 

organisationer verka. En del av dessa rörelser markerar sin identitet med regler för vad 

som är heligt eller profant i livet, vad som är tillåtet att göra eller inte tillåtet eller rent 

samt orent.8  

Det som kan förklara religiösa samfund som slutna är att de har en gränsdragning 

mellan sina levnadsregler och det omgivande samhället. Det är starkt i fasthållna av 

religiösa traditioner och  riterna med dess innebörd värdesätts högt. Det sista är att det 

finns religiöst stöd inom församlingen. Detta för att behålla sin signifikans och att 

samfunden bygger interpersonella relationer exempelvis att medlemmarna ber dem 

högre uppsatta för stöd i livet. Förhållandet mellan dessa ledare och medlemmarna 

bygger på samfundets behov.9 Flera psykologer har studerat dessa människors 

levnadssätt och förhållningsätt bland annat Freud med Behaviorismen. Behaviorismen 

lade dock ingen medvetenhet i att studera människors processer i medvetandet vilket 

gjorde att det inte gav valida resultat.10   

Antonovsky har med sin teori känsla av sammanhang utvecklat ett objektivt perspektiv 

att se på hälsa. Hans teori bejakade människans alla olika delar och namngav begreppen 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.11 Denna studie kommer att offentliggöra 

hur människor som gått ur en sluten religiös rörelse upplevde sitt liv i rörelsen och 

utanför. Hur påverkades deras hälsa i rörelsen och efter men även i jämförelse med 

varandra. Studien kommer även presentera om det finns några gemensamma faktorer 

hos dessa individer som gör att de utvecklar eller raserar sin känsla för sammanhang 

även kallad KASAM. Den rörelse vi valt att studera är Jehovas vittnen eftersom de 

uppfyller de kriterier som avgetts för vad som är en sluten religiös rörelse.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att belysa individers livsberättelser med tolkning av hur 

deras hälsa var och är idag, innan och efter rörelsen. Detta sker i hjälp med ett KASAM-

                                                 
6 Edsam (2016) Nationalencyklopedin, kult & Gustavsson (2016) Nationalencyklopedin, sekt 
7 Geels & Wikström (2012) s. 357 
8 Ibid s. 368 
9 Ibid s. 369 
10 Ibid s. 407 
11 Antonovsky (2005) s. 48 



 

4 

 

perspektiv. Med denna studie vill vi få kunskap i hur människor väljer att dela sina 

historier och reflektera över hur de själva beskriver sin hälsa. Detta för att som lärare ha 

en större kunskap i människors hälsa efter att ha hoppat av en sluten rörelse som 

Jehovas vittnen. Det ger oss redskap och perspektiv på att möta elever i klassrummet 

som antingen tillhör Jehovas vittnen eller hoppat av. Uppsatsen kommer ge ett annat 

perspektiv till religionslärare som vill beskriva religion och dess viktiga del för hälsan 

med verktyget KASAM. Att förstå termer om hälsa och ohälsa, med KASAM, ger 

lärare möjligheten att tydliggöra för eleverna vad det är som skapar ohälsan. Att inte 

anklaga religion utan se det från ett större perspektiv.  

 Hur beskriver kvinnor som har lämnat Jehovas vittnen sina erfarenheter av 

rörelsen? Hur kan man förstå dessa erfarenheter i termer av hälsa och ohälsa ur 

ett KASAM-perspektiv?  
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2. Tidigare forskning  

Synen på slutna religiösa rörelser har förändrats i takt med samhället. En del menar på 

att dessa rörelser hjärntvättar människor, det går att förstå oron i och med att det som 

visas på nyheter ofta är extrema bilder av religion.  Forskning visar dock att slutna 

religiösa rörelser skänker verktyg att till exempel bearbeta sorg.  

Intresset för att studera religion och religiös erfarenhet har funnits under många år. I 

psykiatrins stora bok DSM även kallad Diagnostic and statistical manuel of mental 

disorders beskrivs det år 1987 att vissa religiösa kulter möjligen kan orsaka mental 

ohälsa. Kultledarna skildras som paranoida med personlighetsstörningar och där 

religiösa omvändelser är hjärntvätt. Detta var dock ytterst diskutabelt hur vidare 

sanningsenligt det var. När den nya utgåvan kom 1994 hade uppfattningen kring 

religion blivit mer nyanserad. Religion presenterades som att den både kan ge positiva 

och negativa inflytanden på människor. Däremot hade den nya utgåvans positiva syn 

inte gett någon betydelse för forskningen inom religiösa rörelser eftersom psykologerna 

antydde att människors mentala ohälsa bygger på religiösa eller andliga problem.12  

År 1998 kom en rapport ut om nya religiösa rörelser i Sverige som heter I god tro- 

Samhället och nyandligheten. Rapporten utredde om avhoppare från sekter behöver 

hjälp av samhället för deras hälsa. Det berättades att det knappt fanns någon forskning 

på före detta medlemmar inom slutna religiösa grupper och att det behövdes. Projektet 

ledde inte till finansiering av forskning men det var ett betydelsefullt erkännande av 

Sveriges nya landskap av ny religiösa rörelser.13 Däremot så har denna form av 

forskning fått kritik av bland annat en forskare vid namn Saliba som är professor inom 

arabisk och islamistisk vetenskap. Saliba menar att de studier som gjorts var av aktiva 

medlemmar hade det gett en annan slutsats. Detta är något som alltid bör finnas i åtanke 

vid forskningsstudier, att nyansera forskningen annan är inte resultatet tillräckligt 

reliabel. Geels & Wikström presenterar Salibas fem punkter att reflektera över för 

kommande studier av religiösa rörelser. 1) Studierna bör uppmärksamma och studera 

motsägelsefulla slutsatser. 2) Det behövs fler fallstudier av enskilda rörelser innan det 

dras slutsatser om före detta sektmedlemmars psykiska hälsa. 3) Det behövs en större 

insikt i metodiska och teoretiska skillnader inom studier av religiösa rörelser och dess 

medlemmar vi ska inte generalisera. 4) Studierna måste genomföra mer arbete vad det 

ligger bakom religiösa eller andliga problem och till sist 5) framtida studier av religiösa 

rörelser måste sträva efter att använda sig av mer standardiserade metoder.14 Dessa 

tankar skapar en mer konkret bild av hur en sluten religiös rörelse innefattar ohälsa eller 

inte samtidigt finns det många former av slutna religiösa rörelser. Somliga ger en bild 

som är mer destruktiv vilket betyder att rörelserna bör bedömas enskilt i varje 

församlingen på grund av de olika individerna som befinner sig i den gruppen av 

människor. 

                                                 
12 Geels & Wikström (2012) s.406-407 
13 Bogdan (2015) s. 479 
14 Geels & Wikström (2012) s. 407-408 
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2.1 Antikultrörelsen 

Som tidigare nämnt ansågs religiösa omvändelser som hjärntvätt  under slutet av 1980-

talet men ur boken Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring av Henrik 

Bogdan förklaras att det uppstått en antikult rörelse i Sverige och de menar på att sekter 

använder sig av hjärntvätt. Det är viktigt att poängtera detta eftersom det är en vanlig 

föreställning att folk inom slutna religiösa rörelser är hjärntvättade. Historia efter 

historia i tidningar använder sig av begreppet hjärntvätt. Det är en enkel och bekväm 

beskrivning om varför människor väljer att vända sig till sekter. En till föreställning är 

att människor i religiösa slutna grupper inte kan tänka kritiskt och blivit manipulerade 

för att tro som de gör. Det händer till och med att troende människor i sekter kidnappas 

och ska bli avprogrammerade med hjälp av att lära sig tänka kritiskt.15 

 Dock måste begreppet hjärntvätt problematiseras. Forskning som finns tar inte hänsyn 

till delar som är bra för individen i sekten utan koncentrerar sig till det negativa. För det 

andra tar inte heller forskningen hänsyn till mänskliga känslor av intervjuade personer, 

när en människa lämnar något bakom sig blir det naturligt att tolka händelsen som värre 

än vad var som en naturlig psykologisk process. Forskning som beskriver sekter kan 

också överdrivas på vissa plan t. ex matregler, utanförskap och begränsning av sömn. 

Denna form av begränsning hittar vi även hos katoliker och yogier som sekter.  Dessa 

får dock inte samma kritik och ifrågasätts inte.16 Eftersom kritiken är så pass hög mot 

hur de har hanterat begreppet hjärntvätt har antikultrörelsen börjat påpeka att det finns 

sexuella övergrepp hos barn inom sekter. I brist på kritiskt tänkande krävs det inte 

mycket anklagelser, även om de är felaktiga för folk att tro på dessa. Sexuella övergrepp 

är alltid en känslig punkt som skapar reaktioner. Det går inte att förneka att det har 

funnits religiösa sekter som sexuellt utnyttjat barn t. ex Heavens Gate men det är långt 

ifrån alla och är inte representativa hos sekter.17 Det är inget nytt att nya religiösa 

rörelser blir förföljda och hatade. Ett utmärkt exempel på detta är hur grundaren till 

kristendomen dog, Jesus blev fängslad och dömd till döden. Det som skrämmer 

antikultrörelsen är vad som anses vara ”normal” religion, det nya blir skrämmande. Det 

spelar ingen roll hur dessa nya rörelser verkar, om de flyttar ut till landsbygden anser 

antikultledarna att de isolerar sina medlemmar från det verkliga livet men ifall de 

bosätter sig i centralt tror de att medlemmarna ska infiltrera samhället. Antikultrörelsen 

drivs av två poler, protestantiska kristna rörelser och sekulariserade grupper och föddes 

efter händelsen i USA, när sekten Peoples temples 918 medlemmar tog livet av sig. 

Grundargumenten för att nya andliga rörelser är farliga är många t.ex att de manipulerar 

människor, att genom isolering värva människor, psykiska problem, fysisk skada, 

oförmåga att ta självständiga problem och skuldbeläggning av medlemmens 

personlighet. Vidare menar antikultrörelsen att när medlemmen lämnar rörelsen blir den 

deprimerad för att hen inte känner mening längre för att den har trott sig vara en utvald 

elit av Gud. Ännu ett argument är att de som lämnar har svårt för att ta sina egna 

                                                 
15 Henrik Bodan (2015) s. 502-503 
16 Ibid s. 503-505 
17 Ibid s. 505-506 
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beslut.18 Det går inte att förneka att det är en svår process att lämna en religiös sluten 

grupp där uppbrytandet är traumatiskt för de flesta, det går heller inte att förneka 

avhoppares historier om händelsen. Både de som är med och de som lämnar äger viktiga 

historier som båda ska belysas.  

 

2.2 Slutna religiösa rörelser och Coping 

Det finns forskning som styrker att människor inom religion har sätt för att hantera 

kriser som kan uppstå. Både i livet men även inom religionen. Religion och coping är 

ett avsnitt ur Geels & Wikströms bok  Den religiösa människan som belyser begreppet 

coping ur ett hälsoperspektiv i religionen. Begreppet coping handlar om de sätt 

individer bemöter, försöker bemästra och anpassa sig till inre så som yttre stress eller 

konflikter. Coping är en process som både ses som komplex men även 

mångdimensionell. Detta beroende på vad individen har för krav och resurser på sin 

omgivning men det handlar även om personliga rutiner. Copingprocessen engagerar 

människan fysiskt och emotionellt. Forskningen inom detta fält var inriktat på hur hälsa, 

stress eller sjukdomstillstånd hanteras av individer på ett individuellt plan.19 

Coping engagerar individen  i olika delar. Kognitiva, affektiva, beteendemässiga och 

fysiologiska delar. Denna process människan går igenom vid en interaktion mellan 

individ och större sammanhang kan spela olika roll. Det kan vara i organisationer, 

institutioner, familjen eller samfund. Det som kan synliggöras är att inom den 

psykologiska litteraturen om religion och coping särskiljs synen på religionens funktion 

och hos människans personliga uppfattning om den. Religionen speglas ofta som en 

tillflykt för människor i svåra stunder och ger stöd. När inre och yttre krafter påverkar 

människan finns religionen. Det finns även ytterligare forskning som bevisar att 

religionen har en hälsoeffekt på människor eftersom en annan funktion hos religionen är 

att söka efter mening. Att individen söker signifikans, ett begrepp som handlar om 

betydelsefullhet för individen. Signifikans är inte religiöst men blir det i mötet av det 

heliga om människan tillskriver sig gudomliga attribut som visdom eller kärlek. 

Religionen blir en process i sökandet efter signifikans som på så sätt relateras till det 

heliga.20 Coping som teori använt fortfarande för att få hjälpa människor och försöka 

förstå människors ageranden. Teorin är användbar men behöver också ifrågasättas. 

Människan måste visa att den har en förståelse och insikt över sig själv. Vi kan aldrig 

hjälpa någon som inte vill få det stödet. Vidare kan det anses att människor behöver 

stöd inom slutna religiösa rörelser och är de mottagliga för hjälpa hjälp finnas. 

Däremot bekräftas det att människor som inte får stöd och hjälp inom religionen eller de 

som den hanterar hoppar av en rörelse kan få hälsoproblem. Detta skriver Wallis i en 

rapport som beskriver hur människor som valt att hoppa av slutna religiösa rörelser kan 

blir uteslutna från sina vänner och familj. Får inte dessa individer stöd så hamnar många 

av dem i depression och mental ohälsa. CIC är en förening som stödjer och hjälper 

                                                 
18 Bogdan (2015) s. 500-502 
19 Geels & Wikström (2012) s. 352-354 
20 Ibid s. 355-356 
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människor i Storbritannien 21 och de är oroliga för hur människor använder sig av 

manipulativa och indoktrinerande metoder. De förklarar att dessa representerar ett hot 

mot människors hälsa som individer men också i familjesituationer.  

En man vid namn Haworth som driver välgörenheten i CIC uttalar sig om att 

människorna inom dessa rörelser behöver hjälp att lämna rörelsen. Många av dem 

genomlider hallucinationer, vanföreställningar, sömnsvårigheter, minnesförluster och 

även självmordsförsök. Han vill också påpeka att människorna som är professionellt 

utbildade i dag inom psykiatri inte har inte en särskild kvalifikation för att stödja och 

hjälpa före detta medlemmar i slutna religiösa grupper. De före detta medlemmarna har 

inte alla gånger en förståelse eller hanterbarhet för deras symptom vilket gör det 

problematiskt. Det går inte att förneka att det finns ohälsa inom slutna religiösa rörelser 

men det bevisar inte att alla rörelser har den problematiken. Ohälsa som begrepp finns i 

många familjehem, religiösa eller inte. 

För de människor som drabbats av psykisk ohälsa inom rörelsen så måste 

sjuksköterskor måste få utbildning att hantera dessa individer korrekt. Att ställa rätt 

frågor utan att anklaga människorna att deras ohälsa grundar sig från rörelsen. När före 

detta medlemmar får mentala hälsoproblem så finns tyvärr inte familjen där att förklara 

vad som kan ha skett eller framkallat problemen. Här finns också brister på hur 

människan tolkat sin situation. Den kan anklaga rörelsen fast problem kanske ligger i 

något annat, det vet vi inte utan sjuksköterskorna måste förlita sig på personens 

berättelse. Utan familjen uteblir ett perspektiv som kan ha gett en annan bild. 

Hälsorådgivare uttrycker sig att om människor går ur en relation eller rörelse med 

psykologiska problem har man mer speciella behov än individer med vanliga former av 

mentala hälsoproblem.22 

 

2.3 Ungdomar och religiositet  

Den biologiska ungdomstiden handlar om att kliva in i puberteten. En tid som kan 

variera från individ till individ.23 Denna tid handlar om många hormoner och känslor 

som lever ut när kroppen förändras. Ungdomskultur idag har synonymer med revolt, 

frihet och möjligheter denna ungdomskultur började efter andra världskriget. 

Ungdomarna idag har rätten att få söka sig själva i en form av mot kultur till 

föräldrarnas levnadssätt. Det handlar om att ta avstånd till eller ifrågasätta 

familjemedlemmars värderingar som är en viktig process för att finna en egen identitet. 

De ungdomar som växt upp inom religiöst utövande familjer kan ta avstånd från 

religion eller finna ett religiöst engagemang som distanserar sig från föräldrarnas.24 

Samtidigt som ungdomarna är i det sökandet stadiet och beprövar sina vingar inom samt 

utanför rörelsen så är rätten till revolt i samhället inte tillåten av normen inom den 

slutna religiösa rörelsen som exempel Jehovas vittnen. Att söka sin identitet genom att 

                                                 
21 Wallis, Lynne (2016) s.20-23  
22 Ibid. s. 20-23 
23 Larsson (2003) s. 14 
24 Ibid s.16-17 
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bryta regler tillhör normaliteten i samhället men att bryta mot Jehovas lag är strängt 

förbjudet. 

 

2.4 Att lämna Jehovas vittnen 

Pernilla Liedgren Dobronravoff skriver i sin artikel ”Att lämna en värld- om 

utgångsprocessen från Jehovas Vittnen” att det finns faktorer som binder personerna i 

gruppen. Den delas upp i uppbindning och avskärmning, personen uppbinder sig för att 

komma närmare religionen. Uppbindning kan ske genom vänskap mellan andra Jehovas 

vittnen eller bekräftelse, bekräftelsen ges genom olika uppgifter i församlingen som ger 

resultat. Avskärmning av världen råds för att inte falla in i världen utanför Jehovas 

vittnen. Avskärmning kan ske genom att välja arbete där andra Jehovas vittnen jobbar. 

Ofta hjälper Jehovas vittnen varandra genom att ge och tipsa om arbeten där andra 

medlemmar jobbar. När ett Jehovas vittne senare vill lämna religionen kan stödet på 

arbetsplatsen med Jehovas vittnen bli en kontroll av den som lämnar.25 

Bekräftelse inom församlingen är annorlunda för män och kvinnor. Män kan bli 

äldstebroder, biträdande tjänare, pionjär och betelit medan kvinnor bara kan bli pionjär 

och betelit om hon är gift och har en man som är betelit. En kvinna får högre status ifall 

hennes make har en högre position som äldstebroder, hennes plikt blir då att stödja 

hennes makes extraarbete inom församlingen genom att ta mer ansvar över hemmet.26 

Liedgren presenterar sju faser innan processen att helt lämna Jehovas vittnen är klar. 

Processen kan ta upp till flera år även om personen lämnat religionen sedan länge. De 

olika faserna kan te sig olika på olika sätt  individer och behöver inte vara kronologisk. 

Den första fasen börjar med tvivel, den andra följer med en prövning av tvivlet, den 

tredje är vändpunkter i tvivlet, det händer en men oftast flera saker som får individen att 

bestämma sig att kliva ur. I den fjärde fasen börjar den tvekande ta beslut angående 

utträdet, den femte fasen är olika steg personen tar i verkställandet av besluten den sjätte 

fasen kallas floating och är ett begrepp som betyder i detta sammanhang individens 

känslor kring processen att gå ur. Känslor som floating innefattar kan vara bitterhet eller 

ilska, personens egna reflektioner. Vissa känner rädsla inför att ha lämnat för att dessa 

tror att Harmagedon kan komma när som helst och förinta dem. Sista fasen är 

neutralitet, neutralitet infinner sig hos personen vars starkaste känslor gentemot Jehovas 

vittnen har släppt. Det kan liknas vid en vanlig relation, hur personen går igenom 

processen att lämna en partner. Först hamnar man i aggression mot den före detta sedan 

accepteras den och personen kan släppa ilskan.27 

Ur ett genusperspektiv så är det olika mellan könen inom Jehovas vittnen, kvinnor har 

inte samma möjligheter att klättra i rang som män. Kvinnor kan bara klättra genom 

mannen. Det skänker en orättvisa för kvinnor och speciellt kvinnor som inte väljer att 

gifta sig. Jehovas vittnen accepterar inte heller samkönade äktenskap eller relationer 

utanför normen. Faserna för att lämna Jehovas vittnen påvisar att det inte är en enkel 

                                                 
25 Dobronravoff (2009) s. 396-397  
26 Ibid s. 398 
27 Ibid s. 401-407 
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process att lämna en sluten religiös rörelse, det tar lång tid som också visas i 

intervjuerna.  
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3. Teoriperspektiv: KASAM 

Aaron Antonovsky (1923-1994) är grundaren till KASAM-teorin. Han var en medicinsk 

professor inom sociologi och prefekt vid intuitionen för hälsosociologi vid 

vetenskapliga fakulteten, Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Han 

föddes i Brooklyn, USA, och studerade historia och ekonomi vid Brooklyn Collage. När 

andra världskriget bröt ut tvingades han avbryta sina studier för tjänstgöring i den 

amerikanska armén trots detta avslutade han sina studier och erhöll fil kand-examen 

1945. Han fortsatte att studera och kom i kontakt med medicinisk sociologi som för den 

tiden var ett nytt område. Detta område var det som skulle intressera Antonovsky mest 

och efter ytterligare studier erhöll han titeln fil dr i sociologi 1959 och från det året och 

ett framåt var han Fullbright Professor i ämnet vid Universitet i Teheran. Antonovsky 

kom att, med sin fru Helen som var utvecklingspsykolog, emigrera till Israel året 1960. 

Han arbetade i projekt med andra professorer för att studera hälsa och hälsoaspekter hos 

människan. Hans arbete om skillnader mellan dödlighet och sjuklighet i olika 

samhällsklasser har kommit att bli en viktig roll för det stigande intresset inom 

industrialiserade samhällen för att förstå och komma till rätta med befolkningens 

hälsa.28 

År 1970 undersökte Antonovsky svar efter en studie om hur kvinnor i Israel anpassat 

sig till klimakteriet och fann där en enkel ja-nej-fråga om hur vidare kvinnan suttit i 

koncentrationsläger eller inte. När Antonovskys jämför stressnivån hos kvinnorna 

visade det sig att 29 procent av dessa kvinnor hade god hälsa. Detta fick Antonovsky att 

intressera sig vad det var för faktor som spelade in hos dessa kvinnor och gjorde att de 

kunde ha en sådan god hälsa trotts en tid i koncentrationsläger, en tid på flykt därefter 

och genomlidit tre krig. Han myntade begreppet KASAM känsla för sammanhang som 

är teorin kring hur människor förstår, hanterar och finner mening i sitt liv i livets alla 

överraskningar.29 Begreppet KASAM som Antonovsky angett beskrivs med »känsla av 

sammanhang «. Han definierar begreppet på följande sätt; 

“En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och 

varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det 

finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen 

förväntat sig”.30 

Vad följande uttryck betyder är vilket förhållande människan  har på ett medvetet plan 

till sina egna erfarenheter. Vad hen kan föreställa sig ske i olika sammanhang. 

Antonovsky uttrycker sig senare att människor med hög KASAM håller sig till 

begreppen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Begripligheten definierar han 

följande, hur individen på ett förnuftigt sätt upplever sitt inre och yttre stimuli. Stimuli 

är en respons av hur människan reagerar i olika sammanhang, det inre vad vi har med 

inom oss själva av erfarenhet och det yttre av de faktorer vi kan se och uppleva konkret. 

Begripligheten är att informationen människan tar in är ordnad, sammanhängande, 

                                                 
28 Antonovsky, Aaron (2005). Hälsans mysterium. 2. utg. Stockholm: Natur och kultur s. 12-13 
29 Ibid s. 15-17 
30 Ibid. s.17 
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strukturerad och tydlig.31 En människa som har en hög känsla av begriplighet kan 

förvänta sig de stimuli som hen kommer möta i framtiden är förutsägbara. Vad detta 

betyder är att även om det är överraskningar så är dessa ordnade och kan förklaras. 

Människan tänker logiskt kring sin egen självkännedom däremot är det noggrant att 

poängtera att det inte uttrycker sig något om stimulis önskevärdighet. Hemska 

överraskningar som död, krig eller andra misslyckanden i livet kan uppkomma men 

människan kan fortfarande förstå varför dem sker.32 

Det andra begreppet som Antonovsky presenterar i KASAM-teorin är hanterbarhet. Det 

begreppet förklarar om en människa kan hantera sin situation när ens stimuli utsätts för 

påfrestningar. Individen har kontroll med hjälp av egna resurser eller andras för att klara 

av de skeenden som händer i ens liv och att de finns för ens förfogande. De andra kan 

handla om Gud, make, maka, vänner eller kollegor med flera, det väsentliga är att det är 

individer personen kan räkna med och lita på. Har människan en hög känsla av 

hanterbarhet behöver den inte känna sig som ett offer i situationer eller anse att livet 

behandlar en orättvist. Livet är traumatiskt och missöden kommer med det, med hög 

känsla av hanterbarhet kan individen bearbeta sorgen och leva vidare.33  

Det sista begreppet är meningsfullhet och det definierar att vara delaktig i livet. 

Människan måste vara medverkande i processer som händer i livet som skapar hens öde 

eller enkla dagliga erfarenheter. Antonovsky benämner att begreppet meningsfullhet ses 

som en motivationskomponent. Människor som var engagerade i vissa områden i livet 

uttryckte känslomässighet för dessa och ha inte endast en kognitiv mening. Dessa 

områden var gärna utmaningar och de var för de individerna värda känslomässig 

investering och engagemang. De som har hög meningsfullhet ser det positiva ur livet. 

Trots att en närstående dör och livet rasar kan personen leva för alla minnen som gav 

lycka i hens liv och inte endast sörja för dess bortgång. Människan som upplever olycka 

med hög känsla av meningsfullhet drar sig inte undan från livet utan fortsätter söka 

mening och gör det bästa av situationen.34  

Avslutningsvis, för att citera Antonovsky, är här en formell omdefiniering av begreppet 

KASAM.  

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värde investering 

och engagemang” 35 

När KASAM ska bedömas hos en människa kan de olika begreppen kombineras på 

olika sätt. Det som är noggrant att poängtera vid bedömningen om en människa besitter 

hög eller låg KASAM är att individen inte nödvändigtvis har hög begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet för att ha en hög KASAM. Människan kan vara 

                                                 
31 Ibid: s.43-44 
32 Ibid: s. 44 
33 Ibid: s.45 
34 Ibid: s. 45-46  
35 Ibid: s.46 
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ointresserad av landets politik sakna kompetens i praktiska eller kognitiva erfarenheter, 

strunta i ideellt arbete samt var tondöv för musik. KASAM uttrycker sig i om individen 

har några livsområden som är viktiga för hen därefter gäller det hur individen upplever 

området som begripligt, hanterbart eller meningsfullt. Kan individen även utveckla sina 

livsområden kan människan också stärka sin KASAM.36 

Vidare uttrycker Antonovsky att hans KASAM-teori kan diskuteras tillsammans med 

Kohuts teori (1982) kring känslan av själv och känslan av identitet. En grundläggande 

del i människans personlighet är att den skapar olika centrala mål där känsla av 

kontinuitet och varaktighet existerar. Begreppet identitet syftar på människans sociala 

rollkomplex, exempel vem är jag? Har människan ett starkt själv ger det möjligheten till 

en fast identitet men personen behöver inte fästa självet till sin identitet. Vad som menas 

med detta är att stöter en människa på nya möjligheter för personligutveckling kan 

individen skapa sig en ny identitet och lämna det gamla. Antonovsky drar slutsatsen att 

en människa som har ett starkt själv med en fast identitet har en stark KASAM precis 

som att en människa med svag identitet och ett svagt själv ha låg KASAM. Däremot bör 

det påpekas att en människa som har ett lågt själv och en låg identitet, vad Kohut 

uttrycker, kan vid depression gripa tag en viss identitet som gör att den kan upprätthålla 

en fasad utåt. Detta för att försöka lindra en ångest som existerar. 

Vi kommer med hjälp av denna teori att använda oss utav KASAMS begrepp 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att förklara hur individerna förhåller 

sig i sin hälsa genom olika livssituationer. För att tillägga kommer begreppen identitet 

och själv från Kohut att användas. Detta genom att många av individerna söker sig en 

ny identitet under tonåren och utgångsprocessen ur rörelsen. Denna teori ansågs lämplig 

eftersom den är standardiserad som en användbar teori inte bara i religionspsykologi 

utan även sjukvård.  

 

  

                                                 
36 Ibid s. 53-54 
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4. Metod 

För att besvara vår frågeställning har vi valt att genomföra detta med kvalitativa 

intervjuer i berättelseform. Frågorna kommer vara med utgångspunkt i att reflektera 

kring deras liv och hälsa. Med hjälp av KASAM-teorin kan vi sedan tolka individernas 

livsberättelse kring sitt mående för att få en bild av hur de upplever begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i livet. 

 

4.1 Kvalitativ studie  

Denna studie är kvalitativ forskning. Detta ska ge perspektiv på hur människorna som 

gått ur Jehovas vittnen ser på sin hälsa under tiden de var med, när de gick ur och efter. 

Människorna som intervjuats kommer ledas med frågor som är öppna för reflektion. 

Tolkning av människor i narrativa studier har en accepterad position i kvalitativ 

forskning37 trots att det ofta inte förtydligas inom metodlitteraturen. Valet vid den 

narrativa forskningen som metod föll sig samman med begreppet kvalitativ. En 

kvalitativ studie ska ge ett resultat som är av kvalité, det vill säga att studien som 

genomförs ska få rikligt med information och forskningen ska genomföras på djupet. 

Vid en intervju är den relativt ostrukturerad, detta för att erbjuda djupa frågor med breda 

svarsalternativ.   

I en kvalitativ studie får respondenten ta plats utan att intervjuaren styr för mycket. Ett 

intresse för unika historier eller det annorlunda är också något som är viktigt i denna 

form av metod. Forskaren intresserar sig för sammanhang och strukturer, i exempelvis 

berättelsen, samt observerar fenomenet och svaren inifrån. Intervjuaren väljer om den är 

aktör eller deltagande beroende på hur resultatet påverkas av hens närvaro och till sist så 

har forskaren en jag-du-relation vilket betyder att det finns en närhet av forskaren till 

vad hen undersöker.38 

4.2 Narrativ metod 

Samtalet mellan människor är mer än bara ett utbyte av information, det skapar en 

självbekräftelse hos den berättande. Genom att berätta sin historia får den narrativa 

deltagaren en ny tolkning av vad den gått igenom och kan på så sätt anses den vara en 

vårdande metod. Den narrativa forskningen är högst personlig och självutvecklande hos 

både berättaren och lyssnaren. Den narrativa forskningens grundbegrepp började redan 

under antikens tid med Aristoteles. Aristoteles poetik förklarade berättelsens form en 

början, en mitt och et slut. Det är inte bara inom vetenskapen som berättelser har skapat 

en förståelse för världen, även inom religion och filosofi skapas förståelser genom 

berättelser. Kristendomens tolkningar av de berättelser som Bibeln innefattar är enligt 

dem den absoluta sanningen. Senare under upplysningens framtåga blev den narrativa 

forskningen inte längre tilltrodd, det var först senare under det förra århundradet som 

den åter började växa sig stark, som kallas ”den narrativa revolutionen”.  Syftet med 

                                                 
37 Bell, Judith & Waters, Stephen (2016). Introduktion till forskningsmetodik, s. 60 
38 Holme & Solvang, (1997) s.78-79 
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narrativ forskning är olika utifrån det perspektiv och discipliner den tillhör.39 Det finns 

olika perspektiv utifrån olika discipliner på den narrativa forskningen. Det behöver inte 

bara vara livsberättelser, berättande myter kan hjälpa till att förklara samhället och 

kulturen under en tidsrymd. Socialantropologiska forskaren James Frazer försökte 

beskriva magi och religion genom att jämföra olika myter kring död och återkomst.40  

Metoden narrativ forskning av livsberättelser valdes för att det lämpar sig utifrån 

teoriperspektivet KASAM. Enkla intervjufrågor är inte tillräckligt personliga för denna 

typ av forskning. Intervjumetoden kräver en viss guidning utifrån teorin KASAM för att 

det ska bli möjligt att analysera berättelserna. Vi har försökt ge deltagarna en så stor 

frihet som det går för att ge berättelsen det utrymme den behöver, dock håller sig 

intervjuerna till vissa riktlinjer. En berättelse före de lämnade den slutna rörelsen, en 

berättelse när de gick ur och slutligen en berättelse om nuet utifrån KASAM:s teori.  

4.3 Urval 

När studien skulle genomföras blev urvalet av individer komplicerat. Resultatet blev 

endast kvinnliga deltagare och detta på grund av att inte någon av de manliga tillfrågade 

ville delta. Detta ger ett perspektiv utifrån en kvinnlig aspekt och studien fick ta form 

efter det. Utifrån ett kvinnligt perspektiv gav det också ett belysande exempel att trots 

kvinnors underminerade roll i Jehovas vittnen så påverkades individerna olika från 

avhoppet. De utgav olika uppfattningar och tankesätt på livet. Att genomföra en narrativ 

metod var tillbörjan inte ett självfallet beslut men vid reflekterande bestämdes denna 

metod för att den skulle ge bästa resultat. Litteraturen valdes utifrån objektiva synsätt 

mot Jehovas vittnen och teorin med Antonovsky ger studien möjligheten till att tolka. 

Den teorin ansågs lämplig eftersom den ingående diskuterar hur vi kan mäta människors 

hälsa. Den har använts i många årtionden i både religionspsykologi men även inom 

samhällssociologi inom sjukvården. Därav visar den teorin vara tillförlitlig och 

användbar än i dag. Det som bör poängteras är att KASAM-teorin är ett perspektiv och 

inte ett faktum.  

Vi reflekterade över hur kvinnor beskriver sin egen hälsa inom Jehovas vittnen. Detta 

var dock komplicerat att finna flera referenser i, så vi valde att gå in med en bredare 

infallsvinkel. Vi sökte på ord som relaterade till hälsa inom religiösa rörelser 

inkluderande båda könen till exempel health, cults och wellbeing. Detta eftersom de 

flesta studier genomförs på individer oavsett kön.  

 

4.4 Tillvägagångssätt och etiska reflektioner 

När djupintervjuer genomförs bör etiska reflektioner finnas i åtanke. Det måste tas 

hänsyn eftersom dessa individer har en bakgrund som kan innefatta många olika känslor 

och reaktioner. Vi utförde intervjuerna med en respondent och en intervjuare vid varje 

tillfälle för att det skulle vara lättare för respondenterna att dela med sig av sin historia. 

                                                 
39 Carola Skott (2008) Berättelsens praktik och teori- narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, s. 

39-41 
40 Ibid s.39-41 
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Intervjupersonen känner deltagarna sedan innan. Kontakten som fanns innan hjälpte 

respondenterna att känna sig trygg och lita på att deras historia inte skulle användas i fel 

syften. Bell uttrycker sig om att intervjupersonen också ska poängtera för deltagaren att 

den inte måste dela med sig om allt om det känns för privat, anonymitet ska erbjudas.41 

Detta tog intervjuaren hänsyn till. Efter varje intervju har berättelsen skrivits ner med 

hjälp av inspelningar och anteckningar. Den färdigställda berättelsen har sedan godkänts 

av respondenten. Vi som har gjort uppsatsen är kvinnor och detta påverkar intervjuerna 

positivt i den bemärkelsen att deltagarna kan känna sig tryggare i att öppna upp sig om 

mer intima delar eftersom vi är av samma könsidentitet.    

 

4.5 Avgränsning 

Studien undersöker hälsa och ohälsa inom slutna religiösa rörelser med infallsvinkel 

mot Jehovas vittnen. Detta för att inte ämnet skulle bli för stort.  

Tanken var att också belysa mäns perspektiv i uppsatsen men genom att endast lyfta 

kvinnans perspektiv gav det en tydligare bild hur kvinnorna mådde i denna 

mansdominerade rörelse och idag. Studien är inte vinklad utan den belyser ett 

könsperspektiv. Även om det endast är ett kön blir bilden av studien nyanserad eftersom 

kvinnorna har olika historier med olika bakgrund.  

 

4.6 Metodreflektioner 

Valet av att genomföra intervjuer med narrativ metod var att få en insikt i människor liv 

och personliga berättelser. Att låta människorna få berätta sin livshistoria med några få 

grundfrågor ger möjligheten till en öppen dialog mellan intervjuare och 

intervjuperson.42 Valet av intervjupersoner skedde via personliga kontakter dock utan 

ett speciellt urval. Frågan ställdes till vilka som kunde tänka sig delta i studien och 

urvalet av individer skedde av de som tackade ja. Detta för att studien skulle bli så 

slumpmässig som möjligt och ge en inblick utan ett allt för vinklat synsätt. En del av 

berättelserna är kortare och detta beroende på hur mycket individerna ville dela med sig.  

 

4.7 Metodens tillförlitlighet 

Under intervjuerna har vi använt oss av förstahandskommunikation vilket bidrar till en 

mindre risk av misskommunikation. Vid en narrativ metod ligger tillförlitligheten hos 

berättaren. Intervjuaren kan inte med säkerhet veta att det som intervjupersonen berättar 

är fullt korrekt. Detta eftersom det är en individens historia och upplevelser. Vad som är 

betydelsefullt att nämna är att även om historien inte är sanningsenlig är inte det 

väsentligt för denna studie. Det väsentliga ligger i hur människorna har utvecklat och 

levt sitt liv efter sina historier. Det som också ska tas med i beräkningen är att 

berättelserna är taget ur deras livsperspektiv i dag. Sannolikheten är stor att samma 

                                                 
41 Bell, (2016) s. 61 
42 Ibid s. 61 
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berättelse kommer berättas annorlunda om bara något år tillsammans med individen.  
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5. Resultat: Fyra kvinnors berättelser  

Vår frågeställning löd, hur beskriver kvinnor som har lämnar Jehovas vittnen sina 

erfarenheter av rörelsen? Hur kan man förstå dessa erfarenheter i termer av hälsa och 

ohälsa ur ett KASAM-perspektiv? De svar vi fick var att hälsan var obalanserad för 

många av deltagarna under sina unga år men utvecklade på senare tid en hög KASAM. 

Detta har vi undersökt med hjälp av narrativa studier från fyra stycken kvinnor som 

hoppat av Jehovas vittnen. Vi har analyserat deras berättelser och jämfört vilka likheter 

och olikheter som finns mellan dem. Dessa fyra individer har tilldelats olika alias för att 

säkerställa anonymitet. Eva, Maja, Anna och Malin. Individerna är födda under mitten 

till senare delen av 80-talet. Alla individer är uppväxta sida vid sida i samma församling 

under barnsben och är kusiner men bor förnärvarande i olika städer.   

Analysen av individerna sker genom tolkning av berättelserna utifrån KASAM-teorin. 

Varje individ bedöms enskilt och får en slutgiltig KASAM-bedömning för att sedan 

jämföras mot varandra inom begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

En övergripande jämförelse sker också i det sammanställda »känsla av sammanhang «. 

samt individernas koppling i fadersrollen och ny andlighet. Vi kommer genom 

resultatets gång lägga in följande tabell med tolkning utifrån berättelserna av KASAM. 

Detta för att tydligt kunna se utvecklingen hos individernas hälsa. Den förenklar även 

analysen mellan individerna vid jämförelsen mellan deltagarna. 

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Hur människor 

förstår sin 

omgivning och 

livssituation. 

Hur individen kan 

genom olika medel 

hantera sina livs 

situationer. Kan 

vara genom Gud, 

intressen eller 

andra människor 

individen litar på.  

Om människor har 

meningsfullhet för 

saker i livet kan de 

oftast klara sig bra 

trots dem har låg 

begriplighet eller 

hanterbarhet. För 

genom 

meningsfullheten 

kan de finna 

positiva saker i livet 

att leva för. 

Svar av hur deras 

KASAM i sin 

helhet ser ut mot 

livssituationen. Om 

den är stabil, på 

väg att utvecklas 

eller gå neråt samt 

om den har en 

ovanlig form. 

Mallen nedanför beskriver de dynamiska sammabanden mellan komponenterna i 

KASAM. Denna mall används genom analysen.43 

Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

1 Hög Hög Hög Stabil 

2 Låg Hög Hög Ovanlig 

3 Hög Låg Hög Press uppåt 

                                                 
43 Antonovsky (2005) s.48 
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4 Låg Låg Hög Press uppåt 

5 Hög Hög Låg Press nedåt 

6 Hög Låg Låg Press nedåt 

7 Låg Hög Låg Ovanlig 

8 Låg Låg Låg Stabil 

 

Efter varje analys av respondenterna kommer även svaret på frågeställningar att 

klargöras, individ för individ. Resultatet kommer att belysa individens slutgiltiga 

KASAM men under analysens gång kommer även KASAMS utveckling redogöras. 

Analysen kommer att förklara individens hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

utifrån olika livssituationer. Det ska poängteras att det kommer göras en slutsats i hur 

funktionell teorin var för denna studie.  
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5.1. Eva 

Eva lever i dag ett normalt liv med sina tre barn och sambo. Hon lämnade Jehovas 

vittnen för snart tio år sedan. Eva minns sin barndom med känslan av en ständig rädsla, 

hon var rädd för mörkret då demonerna kom fram, hon var rädd för sin far som var 

våldsam, hon var rädd för skolan där alla världsliga barn gick. Mest var Eva rädd för att 

göra fel, en gång såg hon filmen Glasblåsarnas barn och drabbades av svår skuld, hon 

hade sömnsvårigheter i flera månader. Eva som barn visste att filmer med ockulta inslag 

kunde locka till sig demoner och hon skämdes för att hon kände sig oren i Guds 

församling. Eva gick knappt i skolan när hon var liten, hon klagade på att hon hade ont i 

hjärtat, flera år senare förstod hon att det var ångest. Eva fick gå till olika doktorer som 

undersökte henne, inga fel hittades men modern envisades med att gå till ännu fler.  

De allvarliga problemen började efter nio års ålder när hennes mamma hamnade i 

psykos och fick tvångsintas på en sluten avdelning. Fadern för Eva var monstret som 

tvingade hennes mor att ha sex med honom, nästa dag tvångsintogs hennes mamma för 

att hon hade hamnat i en psykos. Eva levde ofta hos sin kusin Maja men en natt bad Eva 

till sin Gud om hjälp. Hon kände att hon inte klarade av att sin mamma aldrig blev frisk. 

Hon bad om tre saker den första var att hon skulle få sova hemma nästa natt, den andra 

att modern skulle komma hem samma vecka och den sista att modern aldrig mer skulle 

hamna i psykos. Nästa dag vågade hon ta mod till sig att säga till sin moster att hon ville 

sova hemma, fredag samma vecka kom modern hem för gott och hon blev aldrig mer 

sjuk i en psykos under hennes barndom. Av denna anledning fick Eva en stark Gudstro 

som senare skulle rädda henne flera gånger. Under tonåren mådde Eva som sämst, hon 

skrev i sin dagbok varje dag att hon inte ville leva mer och hur hon skulle ta självmord. 

Eva utvecklades tidigt och fick bröst redan i årskurs fyra. Eva var alltid rädd för sin 

pappa och han ansvarade för hennes sexualitet. Hon vågade inte krama sin pappa då han 

kanske skulle känna hennes bröst emot honom, hon vågade inte sitta bakom honom i 

bilen då han kunde se henne i backspegeln. Eva vågade aldrig gå lättklätt då hon anade 

att hennes pappa kanske tände på henne. Hennes pappa brukade ofta ge henne 

komplimanger om hennes kropp, att hon såg ut som en vuxen kvinna med former fast 

hon var så ung. Evas familj flyttade och då mår Eva sämre, hon hade förlorat hennes 

bästa vän i skolan och hennes kusin, Eva försöker ta självmord. Hon hamnar på sjukhus 

efter att ha tagit hel ask med drogklassificerade preparat som hon hittat hemma. Då 

uppdagades det att hon sedan länge skurit sig själv i handlederna och har ständiga 

självmordstankar trots psykofarmaka som ska få henne att må bättre.  

När Eva är 15 år skaffar hon sig en pojkvän i smyg och går sexuellt över gränsen. Eva 

drabbas av skuld och skam, hon gråter sig till sömns i ett halvår innan hon inser att hon 

måste gå till äldstebröderna och bekänna sina synder. Hon får hon sitta med tre 

äldstebröder i en kommitté, bröderna inleder samtalet med att berätta att hon gärna får 

gråta då de kan bedöma hennes ånger lättare. De frågar ut henne om alla detaljer kring 

hennes sexuella debut, även om hon inte hade sex så var allt nära på en synd. 

Äldstebröderna frågade bland annat om hon hade skönt, hur länge de höll på och hur 

många gånger, Eva grät sig igenom samtalet. Hon kände sig förnedrad och behövde sitta 

utanför salen i en halvtimme för att äldstebröderna behövde tid för att bestämma om 
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Eva skulle bli utesluten eller få ett annat straff. Under tiden Eva väntar kommer andra 

församlingsmedlemmar in och ser henne, alla förstår att hon syndat. Eva blir inte 

utesluten men får inte längre tala i församlingen under mötets gång. Det rapporteras att 

Eva syndat och är oren inför hela församlingen, en vecka senare hålls ett tal i Rikets sal 

om ”församlingens behov” där Evas synder är ämnet. Eva känner sig äcklad över sig 

själv och oren men bättre för att hon tror att hon har gjort rätt.  

När Eva är arton år gifter hon sig och två dagar innan bröllopet besöker modern Evas 

rum och berättar detaljerna hur sex ska gå till inom äktenskapet, oral –och analsex är 

förbjudet. Eva berättade för sin blivande make vad som har hänt och de började leta i 

litteraturen vart det står dessa nya lagar som de inte har hört talas som innan. De ringde 

till äldstebröderna i församlingen för att fråga. Dagen innan bröllopet ringde de upp och 

svarade att det finns risk att bli utesluten om man hänger sig åt onaturliga lustar som 

oral eller analsex. Den blivande maken sade med Evas samtycke att de i så fall går ur 

församlingen, äldstebrodern ändrade sig snabbt och sa att ifall de gör det i smyg så är 

det okej. Efter samtalet med äldstebrodern åkte paret ut till stranden och satt i bilen 

under spöregnet. Eva beskriver händelsen som befriande, hon behövde inte följa 

Jehovas vittnen. Hon hade lärt sig att äldstebröderna var Guds utvalda herdar i 

församlingen, Gud kunde inte ha så fel. Hon skulle flytta hemifrån om en dag och den 

slutgiltiga befrielsen skulle vara att lämna sekten.  

När hon lämnade församlingen blev Eva ensam, hon var nyskild och hela hennes 

vänskapskrets hade lämnat henne. Hon började umgås med människor som inte var bra 

för henne, en som våldtog Eva flera gånger. Eva hamnade på ett ungdomshem frivilligt 

för att hon var väl medveten om att hon drack omåttligt. Där träffade hon sin bästa vän 

Maria, hon hade också varit med en sväng i Jehovas vittnen och också blivit våldtagen. 

De båda fann tröst i varandra och började leta efter sanningar, fanns det något 

övernaturligt överhuvudtaget? Det var här Eva och Maria komma i kontakt med new 

age. New age passade Eva bra då det handlade mer om andlighet än om måsten. Eva 

berättar att hennes tarotkortlek gick från att vara det ockulta hotet till att vara en 

beskyddande symbol.  

Eva mår bra i dag men drabbas av ångest emellanåt men har lärt sig handskas med den 

utan mediciner. Hon beskriver sitt liv som ett liv hon har valt själv ”varje panikångest 

får mig starkare och varje depression lär mig något nytt om livet, jag ser mitt liv som 

rikare än dem flestas. Eva känner en mening med det hon har varit med om, hon vet att 

hon var tvungen att vara med om allt det svåra för att hon fått sin styrka genom det och 

för att det är den schamanska vägen som hon tillhör i dag, hon var tvungen att uppleva 

svåra tider för att förstå och kunna hjälpa andra. Eva berättar ”Jag ser mig lite som 

Batman, jag fann styrka i en av mina största rädslor, mörkret”. I dag vågar Eva utan 

problem sova ensam utan rädslor att demoner ska komma och hemsöka henne. Hon 

berättar att hon har varit med om att onda andar försökt komma in i hennes hem men 

hon har tagit bort dem själv med sin egen styrka. Eva säger att nyckeln är att tro på sin 

egen styrka när det kommer till att både handskas med demoner och med svår 

panikångest ”jag vet att jag kommer behöva tacklas med det förflutna i resten av mitt liv 

och det finns ingen medicin i världen som botar det, bara min egen styrka”. 
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5.1.1 Evas hälsa med tolkning av KASAM-perspektiv 

Inledningsvis av denna analys uppmärksammas det att Evas barndom präglades av 

rädsla, vilket tillsynes uppdagades när hon såg på filmen Glasblåsarnas barn. Hon blev 

skräckslagen och fick sömnsvårigheter. Eva kände meningsfullhet att göra rätt inför 

Gud vilket syns i att hon kände skuld för detta eftersom Gud var hennes mening.  

Däremot kunde inte Eva hantera situationen, vilket resulterade i att hon kände sig oren 

och fick sömnsvårigheter. Hennes begriplighet var låg eftersom hon kände detta under 

flera månader. Hade Eva haft en hög begriplighet hade det funnits en upplevelse av att 

Gud kommer ge henne förlåtelse.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg Låg Hög Press uppåt 

 

Evas skolgång var problematisk och hon gick knappt i skolan.  Det uppdagades senare 

att det var på grund av ångest. Detta visar brist på hanterbarhet för sin livssituation. När 

hon är nio år blir hennes mamma tvångsinlagd på psykiatrisk avdelning på grund av 

faderns agerande. Eva hade ingen hanterbarhet eller begriplighet eftersom hon inte 

förstår varför modern förs bort och inte fadern. Samtidigt kan hon inte hantera 

situationen när modern hade en lång rehabiliteringsperiod. Evas sätt att hantera detta är 

att be till sin Gud. Slutligen kommer modern hem från sjukhuset. Under tiden modern 

var på sjukhuset levde Eva ofta hos sin kusin Maja och hennes familj men en dag tog 

hon mod till sig och sade att hon ville sova hemma. Här börjar Eva hantera sitt liv och 

genom detta fick hon en stark Gudstro som ökade hennes meningsfullhet.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg Låg → Mellan   Hög Press uppåt 

 

Eva mår som sämst under tonåren när familjen flyttar och hon kommer i puberteten. 

Hon förlorar sin hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Pappan är för henne ett 

monster hon räds för eftersom hennes kropp utvecklas. Hon kan inte hantera att sin 

kropp utvecklas eller begripa varför hennes far ska kontrollera Evas sexualitet. 

Meningsfullheten försvinner i och med att Eva förlorar sina vänner vid flytten och därav 

försöker Eva ta självmord. Här är en typisk mall för när KASAM når sin lägsta nivå 

vilket resulterar i depression och försök till självmord.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg Låg   Låg Stabil 

 

När Eva sexuellt går över gränsen, utan att ha sex, drabbas hon av skuld och gråter sig 

till sömns varje kväll i ett halvår. Detta visar på att Eva inte har någon hanterbarhet för 
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händelsen eftersom hon gråter sig till sömn under sådan lång tid. Hon har en form av 

berglipighet eftersom hon förstår att hon gjort fel men finner ingen mening med synden. 

Senare går Eva till äldstebröderna och får sitta i kommitté. Där finns ingen hanterbarhet 

eftersom henens öde ligger i deras händer om hon ska bli utesluten eller inte. Senare när 

processen är över mår Eva bättre och får en högre begriplighet eftersom hon betraktar 

hennes handlande som rätt.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg →  Mellan Låg   Låg Press nedåt 

 

När Eva ska gifta sig får hon reda på alla detaljer om sex inom äktenskapet av modern. 

Hon samtalar med sin blivande man om att vissa akter fortfarande är förbjudna inom 

giftermålet. Detta reagerar Eva och hennes blivande man på eftersom de inte fortsatt vill 

bli kontrollerade när de gift sig. Eva visar en starkare identitet när hon till och med 

ifrågasätter regementen inom rörelsen. Hon börjar bygga upp en hög hanterbarhet och 

begriplighet när hon med sin fästman får reda på att äldstebrodern felar. I Evas ögon är 

detta otänkbart. Detta var en befrielse för Eva och hon kunde känna meningsfullhet i 

livet med hjälp av hennes blivande man och andra människor som lämnat Jehovas 

vittnen.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Mellan →  Hög Låg → Hög  Låg→ Hög Press uppåt 

 

Eva och sin man bryter sig ur sekten och hon förlorar sin familj, vänner och skiljer 

samtidigt. I denna process förlorar Eva all sin trygghet samtidigt hon hamnar i dåligt 

umgänge som utnyttjar henne. Evas hanterbarhet och meningsfullhet faller eftersom hon 

inte kan hantera situationen att bli av med alla som stod henne nära. Genom detta föll 

hon in med en grupp människor som ytterligare förstörde hennes självkänsla. När en 

människa blir sexuellt utnyttjad tas all integritet och kroppslighet från individen. 

Människan förlorar meningsfullhet men även tillit för andra människor. Ingen kan 

hantera att ständigt bli utsatt för sexuella akter mot ens vilja, det bryter ner individens 

begriplighet. Allt hon byggt upp i trygghet med sin dåvarande man raseras.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Hög →  Låg Hög → Låg  Hög → Låg Press nedåt 

 

Eva möter Maria på ett ungdomshem och de finner samhörighet med varandra eftersom 

de båda har liknande historier i att vara utnyttjad och komma från Jehovas vittnen. Eva 

söker en ny meningsfullhet och finner den i new age och shamanism tillsammans med 

Maria. Tarotkortleken som Eva införskaffade formades från att vara ett hot till en 

trygghet. Med hjälp av new age kunde Eva hantera sina erfarenheter. New age hjälper 

också Eva att begripa varför just hon skulle drabbas av alla svårigheter. I dag är Evas liv 
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meningsfullt på grund av att hon har funnit sin identitet med hjälp av new age och 

shamanism.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

 Hög Hög  Hög Stabil 

 

Avslutningsvis ser vi att resultatet av Evas livshistoria visar på många upp och ner 

gångar men att hon präglats genom livet för att bli en stark människa och individ. 

Frågeställningen löd, hur ser avhoppares hälsa ut med perspektiv av KASAM och i 

Evas fall har hon utvecklat sin känsla för sammanhang i flera steg. Hon visar att hon 

funnit en identitet även om den inte är fullständig. Hon kan reflektera över sina 

livssituationer och finna begriplighet i dem samt hur hon ska hantera dem. Hennes 

KASAM har gått från låg till en hög och har gett Eva livsnödvändiga redskap för att 

hantera överraskningar i livet. Evas fader var en stor del till varför hon mådde dåligt och 

inte kunde utveckla sin egen självbild och självsäkerhet vilket också gjorde att hon 

aldrig kunde lära sig hantera olika livssituationer. Hon hade svårt att utveckla sin 

förståelse när hon inte hade möjligheten att få tänka fritt utan att vara rädd för olika ting 

exempelvis demoner. Evas KASAM visar tydligt att hon inte har en rigid KASAM utan 

att den är ständigt flexibel utifrån olika händelser som skett henne och att hennes hälsa 

påverkas av flera faktorer runt henne. Eva kunde gå sin egen väg med hjälp av den man 

hon gifte sig med och tack vare honom finna brytpunkten i en dålig livscirkel. Idag har 

Eva en god hälsa trots en obalans efter avhoppet av Jehovas vittnen. Hon byggde sin 

egen väg med hjälp av en annan tro. 

 

5.2 Maja 

Maja gick ur Jehovas vittnen för cirka tio år sedan och lever i dag med sin sambo och 

arbetar som sjuksköterska. På utsidan märks inte att hon mår dåligt på grund av sin 

uppväxt. Hon känner ett utanförskap och har svårt att hitta sig själv än idag. På grund av 

detta hamnar Maja i depressioner och upplever svår ångest emellanåt.  

Maja växte upp i en familj som under flera generationer varit Jehovas vittnen. Hennes 

upplevelse av uppväxten är att den var svår. Hon fick aldrig vara ett normalt barn som 

leker med kompisar, firar jul och födelsedagar eller utvecklar sina egna intressen. Maja 

fick aldrig ha fritidsintressen då detta ansågs vara ett hot mot hennes tro, hon fick inte 

heller vara med kompisar utanför ”sanningen” som Jehovas vittnen kallar det, dvs 

människor utanför religionen. Människor utanför religionen anses som ett hot genom att 

dessa individer kan diskutera ämnen som inte styrker religionen utan istället får 

medlemmen att börja ifrågasätta eller tveka. Maja upplevde också en ständig rädsla för 

mörkret från att hon blivit lärd att ifall du syndar kommer demonerna om natten och de 

har krafter att göra nästan vad som helst med dig. Maja berättar om en gång när hon var 

i skolan och kompisarna tvingade henne att smaka blodpudding, Maja gick sedan hem 

och bekände för sina föräldrar. Föräldrarna blev arga och frös sedan ut sin åttaåriga 

dotter efter händelsen. En annan gång var när Maja på grund av förkylning inte ville ta i 
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hand med en syster i församlingen. När hon kom hem efter Rikets sals mötet blev hon 

slagen med faderns bälte. Denna metod av straff var vardagsmat för henne, år senare 

blev Maja förvånad när hennes kompis sade att hon inte blev slagen av sina föräldrar 

och att det var olagligt. Hon hade alltid trott att det var så föräldrar gjorde.  

När Maja var fjorton år skiljde sig hennes föräldrar och hennes pappa gick ur Jehovas 

vittnen. Hon visste redan då att hon aldrig kunde bli ett Jehovas vittne för att hon då var 

tvungen att lämna sin pappa. Hon levde i ständig ångest för att hon aldrig skulle kunna 

bli ett riktigt vittne. Hennes mamma tvingade henne att gå på personliga studier ur 

bibeln med en syster i församlingen, ett försök att rädda Maja från att hamna i ”världen” 

dvs världen utanför församlingen. Maja döpte sig aldrig och på grund av detta så 

behövde hennes mamma inte frysa ut henne men hon upplevde ändå ett utanförskap från 

hela hennes släkt och hennes vänner som var med i församlingen. Maja upplevde 

utanförskap av sina vänner och kusiner som alla var. De fick inte umgås med henne när 

hon var hos sin pappa. Dessutom gick det rykten att hennes pappa var i kontakt med 

Satan och demonerna för att han hade gått ur. Hon säger att det som räddade henne var 

att hon hade en tro på sin egen Gud som hon var vän med. 

I nuläget berättar Maja att hon ser ljust på framtiden men att hon alltid kommer att 

behöva tacklas med det förflutna. Hon tar hjälp av psykolog och psykofarmaka när hon 

mår som sämst. Nyligen har hon tänkt börja gå på Aca möten dvs ”vuxna-barn möten” 

inom tolvstegsprogrammet för människor som upplevt en dysfunktionell uppväxt. Maja 

upplever ändå att uppväxten i Jehovas vittnen gav henne något, en förståelse för andra 

religiösa. Hon säger att hon förstår religiösa för att det finns en enorm trygghet att vara i 

ett sammanhang och i en grupp människor. Hon bor i dag med en muslim och de båda 

firar Bajram vilket är muslimernas festmåltid efter Ramadan. Maja säger att hon är 

ständigt sökande efter nya traditioner.  Det hon tycker är jobbigast i dag är att hon 

känner ett ständigt utanförskap, hon hittar aldrig hem. I dag finns det fortfarande en 

andlig tro och hon går regelbundet på meditationer för att som hon beskriver det 

”slappna av och hitta ro” från all ångest och vardaglig stress. Maja upplever ingen 

mening med erfarenheterna från sin uppväxt, hon nöjer sig med insikten ”vissa upplever 

mer skit än andra och så är det bara”.  

5.2.1 Majas hälsa med tolkning av KASAM-perspektiv  

Inledningsvis uppmärksammas det att Maja beskriver sin uppväxt som problematisk 

som att hon fick inte fira högtider eller få nära vänner. Hon upplevde ett ständigt 

utanförskap och blev dessutom slagen av fadern som barn. Maja har låg begriplighet för 

att hon inte förstår varför hon blir slagen, även om hon försöker att göra rätt. Hennes 

Gud tillåter inte att hon får vara den hon vill vara och det blir för Maja obegripligt. Hon 

slits mellan att vara en kompis till människor utanför församlingen och att tillhöra 

Jehovas vittnen med dess krav. Detta visar på låg hanterbarhet genom att Maja inte 

utvecklat ett starkt själv eller identitet eftersom hon fortfarande var barn. Majas 

livssituation som barn tydliggör att hon inte känner någon meningsfullhet samt att hon 

inte har någon trygghet i varken sin tro eller vänskap.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 
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Låg Låg  Låg Stabil 

 

När Maja kommer i tonåren skiljer sig hennes föräldrar sig och fadern går ur Jehovas 

vittnen. Maja väljer att inte döpa sig inom rörelsen för att undgå att behöva utesluta sin 

pappa. Detta skapade ett utanförskap från övriga släktmedlemmar och vänner inom 

församlingen. Maja utvecklar en egen tro på sin Gud som hon blir vän med och där 

finner hon meningsfullhet i sina ageranden. Den nya Gudstron är ett verktyg för Maja 

att börja hantera livet överraskningar. Maja har dock inte fått en begriplighet för livet 

ännu. Detta på grund av hur hennes egen släkt baktalade hennes fader. 

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg Låg → Hög  Låg→ Hög Press uppåt 

 

Majas nuläge är relativt stabilt. Hon hanterar sin bakgrund genom medicinering och 

psykologkontakt för sin dysfunktionella barndom men har ännu inte funnit en hög 

hanterbarhet. Detta visar på att hon inte har en full begriplighet över sin bakgrund även 

om hon kan se fördelar i vad uppväxten frambringat t. ex att hon kan se hur människor 

kan finna trygghet i religion. Hon är i dag tillsammans med en muslim och söker med 

öppna ögon efter nya traditioner vilket visar att hon också söker en starkare 

meningsfullhet i livet. Maja uttrycker själv att hon inte finner mening med den svåra 

uppväxten som hon tacklar med meditation.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Mellan Låg  Mellan Press uppåt 

 

Utifrån frågeställningen tydliggörs det att Majas visar för känsla för sammanhang även 

om den inte är hög. Genom åren har hon kunnat finna meningsfullhet i livet och att 

ständigt utforska efter någonting större. För henne var fadern en del i livet som både 

orsakade fysiskt smärta men även någon hon stod nära. När fadern valde att lämna 

församlingen orsakade det Maja mer osäkerhet eftersom hon nu visste hon aldrig skulle 

bli ett riktigt vittne. Detta för att hon inte ville utesluta sin fader. Begripligheten blir här 

låg på grund av den rådvillhet hon kände för sin identitet, hur skulle hennes framtid se 

ut? Däremot kan vi tolka att hon funnit en form av begriplighet då hon kan se sin familj 

ur ett annat perspektiv och av detta börja söka en annan ,mening i livet. Maja döpte sig 

aldrig vilket gör hon inte kunde bli utesluten och har fortfarande möjligheten att ta 

kontakt med sin familj om hon vill. Av detta gav det inte heller något avslut för Maja 

utan hon har fortfarande svårt att hantera det liv hon levde och bearbeta de minnen hon 

fick med sig från sin barndom. Medicineringen är en form av hanterbarhet men på ett 

djupare plan visar det att hon fortfarande inte kunnat hantera och komma över sitt 

förflutna. Helhetsbedömning är att Maja har en låg hanterbarhet som är uppåtgående, en 

hög meningsfullhet för livet med ett öppet sinne och slutligen en begriplighet som ligger 

i ett mellan läge. Hon har begriplighet för livet idag men fortfarande svårt att förstå 
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vissa delar från sin barndom och varför hon var utsatt för de olika situationerna. Maja 

mår i de flesta stunder bra men hon visar resultat på en obalans i sin hälsa. 

 

5.3 Anna 

Anna bor i dag i Halmstad med sina tre barn och sambo, hon arbetar som vägledare för 

ensamkommande flyktingbarn. Anna växte upp som ett Jehovas vittne och hon berättar 

att när hon var liten visste man inget annat än religionen. Anna hade inga vänner utanför 

sekten när hon var barn vilket gjorde att hon kände sig ständigt utanför. Vidare berättar 

hon om en gång hon delade ut Jehovas vittnens traktater i skolan och läraren kom och sa 

till Anna att det inte var okej att göra. Anna fick då samla in alla traktater skämmandes 

och blev utstött av klassen.  

Anna saknade inte julen som barn men en gång lekte hon lucia med ett ljus i handen när 

hon var barn, fadern kom och ryckte ljuset ur handen på henne och sade ”om Jehova ser 

dig nu så kastar han ut dig”. Anna levde med rädsla efter händelsen och bad om 

förlåtelse till Gud. En annan rädsla Anna hade var demoner. Genom att ständigt be till 

Gud och vid tillfälle ropa hans namn kunde demonerna försvinna. Anna och hennes bror 

trodde att det fanns demoner i deras hem som barn och letade ständigt efter föremål som 

demonen kunde vara besatt av. Anna hörde ständigt demonhistorier av vuxna och till 

och med på rikets sal mötena. Anna hade många fantasivänner som barn som hon tyckte 

var snälla. En dag blev hon rädd att dessa vänner var demoner och slutade umgås med 

dem.  

När Anna en gång umgicks med hennes kusiner råkade hon skära sig. Instinktivt 

slickade hon upp den lilla droppen blod som kom ut. Hennes kusiner som också var 

Jehovas vittnen kallade henne syndare för att hon ätit blod. Hon fick dåligt samvete och 

presterade ännu hårdare i församlingen, hon ville duga. Rikets sals möten som pågick 

tre gånger i veckan var svåra för Anna för hon var tvungen att sitta still i flera timmar 

sent på kvällen. Om inte Anna satt still under mötena fick hon smisk på rumpan under 

mötets gång i ett speciellt rum eller hemma efter mötet. Annas föräldrar skiljer sig och i 

samma veva blev hennes pappa utesluten på grund av att han ville skilja sig. Anna 

fortsatte att umgås med hennes pappa varannan vecka. Annas pappa började hysa agg 

mot församlingen och pratade med Anna om att det var okej att synda det Jehovas 

vittnen lärde ut var fel. Annas pappa visade henne en ny väg i livet men hon berättar 

även att hennes pappa misshandlade henne psykiskt och drack ständigt. Då började 

Anna få vänner utanför församlingen som en flykt ifrån allt det jobbiga hemma med sin 

pappa och sin kuvade mamma. Hon var besatt av att hjälpa sina vänner speciellt killar, 

hon hade inte lika lätt med tjejer då hon aldrig haft nära tjejkompisar.  

Anna började röka när hon var femton år, ett Jehovas vittne röker aldrig och det var ett 

stort steg för Anna. När Anna får barn börjar hennes sökande efter svar på andra håll, 

hon besöker pingstkyrkan regelbundet men det blir för mycket när en började tala i 

tungor. Hon söker sig vidare till svenska kyrkan och pratar med en präst. Hon stannar 

inte vid svenska kyrkan utan fortsätter med det högst förbjudna inom Jehovas vittnen 

nämligen spiritism, moder jord, häxkonst och reinkarnation.  
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I dag har Anna sin egen religion, hon har svårt att beskriva vad den är till en början men 

hon tror på reinkarnation. Hennes egen typ av reinkarnation är att själen tar ett liv för att 

lära sig något och på så sätt klättra i medvetenhet. I dag känner Anna att hon inte ångrat 

växa upp i Jehovas vittnen men att hon inte skulle vilja utsätta sina egna barn för det. 

Hon kan se varför folk fortsätter att vara kvar i sekten då den rymmer en enorm 

trygghet, det finns alltid svar på allt och gemenskapen. På en områdessammankomst 

med 50000 människor där man kan lämna plånboken på stolen utan en tanke på att 

någon kan stjäla den för att Jehovas vittnen inte stjäl och man litar på varandra. 

Ytterligare en anledning är att ett Jehovas vittne kan flytta på andra sidan jordklotet och 

hitta en församling att besöka och få vänner direkt. Anna arbetar idag med muslimer 

som lever i kris, hon känner att hon med hjälp av sina egna kriser i livet kan hjälpa dem. 

Hon har fått med sig konsten att säga rätt saker vid rätt tidpunkt. 

5.3.1 Annas hälsa med tolkning av KASAM-perspektiv 

Inledningsvis kan vi se att när Anna var barn hade hon inga vänner utanför sekten. Hon 

upplevde ständigt ett utanförskap och det har präglat henne samt rädslan för demonerna. 

Anna var rädd att göra fel och när hon en gång lekte lucia skuldbelade pappan Anna och 

det skapade stor rädsla hos henne. Här finns tecken på avsaknad av begriplighet och för 

att förtydliga speglas detta på hur Anna delade ut traktat i skolan. Hon hade begriplighet 

för sanning inom Jehovas vittnen men när hennes skolgång började krockade den med 

övriga samhällets värderingar. Hon förstod inte att hon inte fick dela ut Jehovas vittnens 

traktater trots hon hade lärt sig det inom församlingen. Som barn är det svårt att skilja 

mellan vad som är tillåtet och inte. 

Genom detta blev Anna utfryst av klasskamraterna. Denna avsaknad av begriplighet 

kunde även synas i hur Anna med sin bror jagade demoner hemma i sitt eget hus.  

De kunde varken förstå eller hantera tanken av att deras egna hems föremål skulle vara 

besatta. En annan händelse var när Anna skar sig och slickade upp sin bloddroppe och 

blev skuldbelagd av sina kusiner för att syndat. Hanterbarheten för Anna som barn var 

låg. Hon kunde inte balansera sitt liv mellan Jehovas vittnen och värdsliga, inte heller 

tankarna kring demonerna. Förståelsen var också låg på grund av att hon inte kunde 

urskilja när hon, enligt Jehovas vittnen, gjorde fel. Under mötena hade Anna svårt att 

sitta still som många andra barn i ung ålder men av det fick hon smisk och i 

hanterbarhet kan få barn hantera en situation där de måste vara stilla under lång tid. 

Begripligheten för ett barn är låg när hon inte förstår varför det är fel att röra på sig om 

något är tråkigt. Trots allt detta kan vi se att Anna har meningsfullhet. Hon strävar 

ständigt efter att kämpa för sanningen inom Jehovas. Detta av hur hon ville prestera mer 

och be för att utvecklas som människa och att tjäna Gud.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg Låg  Hög Press uppåt 

 

När Annas pappas skiljer sig från modern och uteslutes från sekten öppnar det nya 

möjligheter för henne. Hon vistas hos sin far varanan helg och han berättar att det var 

okej att synda för att det Jehovas vittnen lärde ut var fel. Detta skapar nya vägar för 
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Anna och en brytpunkt inom församlingen och en annan begriplighet. Anna får vänner 

för första gången i livet trots att de leder henne mot ett destruktivt beteende tar hon ändå 

första stegen till att hantera sitt liv. Synden är en första fria viljan kan det uttryckas. 

Rökningen är ett stort kliv för Anna att försöka hantera sin livssituation. Även om 

rökningen är bevis på motsatsen hos många människor så är detta steg mot 

självständighet för Anna.  

När Anna blir mamma vid nitton års ålder finner hon mening i livet. Det visas genom att 

hon tar andra steg från sekten som inte är destruktiva där hon finner mening, som i 

andra religioner. Hon hittar sig själv inom spiritism och andlighet som reinkarnation och 

detta för sitt barn skull. 

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg → Mellan Mellan Hög Press uppåt 

 

Idag har Anna utvecklat en begriplighet för människoras tro inom sekten. Hon berättar 

att det är en trygghet för individer och det finns alltid svar inom församlingen. 

Hanterbarheten är hög eftersom hon använder sina erfarenheter för att hjälpa andra 

människor och hennes egna reflektioner tolkas som meningsfullhet. Hennes egna kriser 

i livet har präglat henne och konsten att tala om rätt saker vid rätt tillfälle. Detta visar på 

goda perspektiv av sig själv och en hanterbarhet, begriplighet samt meningsfullhet för 

det är en inblick av sina egna handlingar.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Mellan→ Hög Mellan→ Hög Hög Stabil 

 

För att avrunda denna analys kan vi se att resultatet av Anna visar på en hög KASAM. 

Hon har en bakgrund som innefattar mycket rädsla och oro för olika sammanhang. Allt 

från demoner till att råka göra fel inför Gud. Som vi kan se i analysen har Anna 

utvecklat sin KASAM och arbetat fram en meningsfullhet för livet med stor 

begriplighet för att olika händelser sker samt sätt för att hantera dem. Anna var till en 

början besvärad över hur hon skulle göra för att göra rätt inför Jehova. Det blev ofta fel 

vilket visar på låg begriplighet samtidigt var hon bara ett barn vilket också förklarar att 

förståelsen inte är fullt utvecklad. Hennes hanterbarhet för olika livssituationer var 

också låg men hon skulle på senare år få en annan begriplighet även om hanterbarheten 

fortfarande var låg.  Oavsett har dock Anna alltid haft en meningsfullhet för livet. Hon 

levde efter att bli ett sådant bra vittne som möjligt när hon var delaktig i församlingen 

men i och med att hennes pappa uteslöts öppnade det nya vägar. Fadern kom att spela 

en stor roll för Anna eftersom det gjorde att hon valde att hoppa av Jehovas vittnen. 

Fadern hade till en början av hennes liv en negativ inverkan, utifrån hennes synsätt, men 

blev en positiv för han möjliggjorde att hon fick nya perspektiv. När Anna började röka 

var det en revolt mot hennes tidigare levnadssätt för att börja hantera sitt liv. För att 

förtydliga används begreppet hantera här i en negativ vinkel eftersom det inte är positivt 

att röka eller ta droger men det var hennes sätt att hålla sin livssituation i kontroll men 



 

30 

 

det finns ingen meningsfullhet i hennes handlingar. När Annas barn föds blir det 

brytpunkten för henne genom att hon inte vill att barnet ska växa upp i församlingen. 

Hon förstår också varför människor vill leva i rörelsen och hon kan hantera sin 

livssituation idag tack vare spiritismen och andlighet. Hon fann meningsfullhet i en ny 

religion där hon kände hon kunde leva friare och må bättre.  

5.4 Malin  

Malin lever ett relativt bra liv i Göteborg och studerar till medicinsk sekreterare. Malin 

växte upp inom Jehovas Vittnen och beskriver sin barndom som bra, det enda som hon 

klagar över var att det var tråkigt att inte få fira födelsedagar eller inte få följa med sina 

kompisar till kyrkan på skolavslutningarna. När hon var tolv år gammal dog hennes far i 

en hjärntumör och hon minns samtalet på sjukhuset av sin mamma ”pappa är död men 

det är ingen fara kämpa på så får du träffa honom i paradiset”. Det var först flera 

månader senare som Malin började förstå att hennes pappa var död. Hennes mamma 

tröstade henne med orden som hon sade i sjukhuset, att hon kommer träffa honom igen 

bara hon kämpade med Jehova i sanningen.  

Det var de orden som hon fick höra ständigt upp till tonåren vilka hon också trodde på 

och strävade efter. Hur mycket Malin än kämpade så kände hon sig aldrig hemma i 

församlingen, hon ville hellre vara med kompisarna i skolan. Malin fick ständigt höra 

att hennes vänner i skolan var dåligt umgänge och att hon måste satsa på sanningen och 

vännerna i församlingen. Malin som hade ärvt sin faders tänkande och gick sin egen 

väg, hon tänkte ”min Gud skulle aldrig ha sådana här krav på mig” och fortsatte på sitt 

eget sätt. När hon tog studenten bokade hon en resa med två av sina bästa kompisar i 

skolan till ett främmande land, något hennes moder och syskon vägrade henne. Malin 

hade redan bokat biljetterna och reste ändå. När Malin flyttade till Hällefors för att 

studera silversmide började tankarna på att lämna Jehovas vittnen gnaga. Hon gick inte 

på ett enda Rikets sal möte fastän hon var inskriven i församlingen, hennes mamma 

frågade ständigt hur ofta hon gick men hon ljög alltid och sa att hon deltog.  

När hon flyttade tillbaka till Göteborg och satt i bilen med sin mamma började hon gråta 

och gav modern ett brev. I brevet stod det att hon inte ville vara med i Jehovas vittnen 

längre. Malin höll ut så länge som möjligt i sekten för att slippa bli utesluten och förlora 

kontakten med hennes syskonbarn. När Malin skulle flytta till en annan lägenhet i 

Göteborg sms-ade hon sin mamma och frågade om hjälp men hon svarade inte på flera 

dagar. Malin ringde upp henne och modern berättade att hon beslutat att utesluta 

dottern. Kort därefter skrev Malin ett brev till församlingen och begärde utträde. Efter 

att Malin blev utesluten började hon umgås med släkten på sin fars sida som lämnat 

sekten. De gick till ett medium och hon berättade att hennes pappa var med henne och 

ville henne gott. Malin kände att hon förlorat delar av hennes familj men att hon fick sin 

pappa åter genom att få ta kontakt med honom.  

Malin blev utesluten från hela hennes familj och släkt på hennes moders sida men hade 

goda vänner utanför rörelsen som stöd. I dag kan hon tacka sin egen envishet då hon 

alltid följt sin egen väg trots att hon troget var ett Jehovas vittne sedan barnsben.  
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5.4.1 Malins hälsa med tolkning av KASAM-perspektiv 

I Malins analys kan vi till att börja med se att hon hade hög hanterbarhet som barn. 

Däremot kunde hon inte begripa eller känna mening i att hon inte kunde delta med 

kompisar på födelsedagar eller skolavslutningar. Hon kunde hantera detta eftersom hon 

såg sin barndom som lycklig men genom besvikelsen för att ej kunna vara med 

kompisarna förloras begriplighet och mening.   

När hennes pappa går bort i hjärntumör förlorar Malin först allt. Hon kan ej ta in sin 

pappas död och lever i förnekelse. Detta resulterar i mallen nedan. 

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg Låg Låg Stabil 

 

Detta blir resultatet eftersom hon inte förstår att sin far har dött och genom detta uteblir 

hanterbarhet och svårighet för meningsfullhet. Det sker dock en förändring efter några 

månader när hon till slut accepterar sin faders död. Det framgår ej om hon fått 

begriplighet för denna tragiska händelse men tron från Jehovas Vittnen ger henne 

meningsfullhet och av detta kan hon hantera sin faders död. Hon inser att genom tron 

och mötena kan hon återfå träffa sin fader i paradiset. Av detta höjs hennes hanterbarhet 

och meningsfullhet, men i berättelsen utvecklar hon inte om hon kunde känna 

begriplighet för sin faders död.  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg Låg→ Hög Låg→ Hög Press uppåt 

 

Meningsfullheten i tron började snabbt gå utför. Malin kände tydligare med åren att hon 

inte hörde hemma i församlingen. Hon trotsade sin troende släkts förmaningar om att 

inte ha vänner utanför sekten. Hon reste efter sin student med värdsliga vänner, ej 

troende Jehovas Vittnen, och prövade på sin mänskliga frihet. Hon valde dessutom att 

byta landskap och flytta långt från sin familj. Hennes moder frågade ofta om hon deltog 

på mötena vilket Malin ljög om att hon gjorde. 

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Låg Hög Hög→ Låg Ovanlig 

 

Dessa moment i livet bygger upp Malins hanterbarhet för sin tro och församlingen. 

Sakta men säkert kan hon ta ett kliv längre och längre från sekten. Hon utvecklar också 

meningsfullhet för andra delar i livet än för Gud. Hon ger exempel på att ”min Gud 

skulle aldrig ha sådana här krav på mig” detta visar att hon vågar tro på sin egen 

föreställning av Gud. En envishet hon hade ärvt av sin far. Hon börjar få en annan 

begriplighet för livet och vad hon vill uppleva. När hon sedan tar modet till sig att 

lämna ett brev till sin moder om avhopp förlorar hon där sin moders släkt. Hon utesluts 
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från sin moders sida men hon finner trygghet i släktingar från sin faders del av släkten 

som uteslutit sig.  

Hon gick från början att varken kunna känna mening, begriplighet eller hanterbarhet för 

sin fadersdöd, men i arv av hans envishet vågade hon gå sin egen väg. Hon gick till ett 

medium och fick där åter igen möta sin pappa.  

Av detta utvecklade Malin genom åren en stark begriplighet för livet, meningsfullhet 

och hanterbarhet trots en mycket tragisk början med hennes faders död. 

 

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

Hög Hög Hög Stabil 

 
Avslutningsvis i Malins analys genom KASAM tydliggör ett resultat med ett utvecklat 

högt KASAM. Malins uppväxt ser hon själv som positiv förutom att hon förlorade sin 

pappa som tolvåring. Pappan kom att betyda mycket för Malin då hon strävade efter att 

åter få möta honom. Malin hade sedan ung ålder meningsfullhet i sin tro men vid 

faderns död hade hon svårt att förstå, hantera eller meningen med hans bortgång. När 

hon väl kunde ta in hans bortgång skapade det henne mening att fortsätta kämpa i sin tro 

på Gud. Malin började snabbt ifrågasätta Gud och att hennes Gud aldrig skulle ha 

sådana krav på henne och hon började tidigt gå sin egen väg. Hon började hantera livets 

olika överraskningar efter hennes egna beslut och tankesätt vilket visar på hanterbarhet 

samt begriplighet för sig själv samt hennes behov som människa.  

Malin har idag utifrån sin personliga utveckling skapat en hög KASAM. Analysen av 

hennes livshistoria bevisar att hon både kan hantera överraskningar, förstå dem och se 

mening. Hennes självbild och upplevelser av livet har präglat Malin till en stark 

människa med en stark identitet och ett starkt själv vilket i slutänden ger henne en hög 

KASAM. Malins pappa kom att vara en del av hennes väg ut då hon reflekterar sin 

envishet som ett arv från honom. Hennes envishet att gå sin egen väg ledde henne till 

kontakt med sin faders släktningar utanför församlingen och möjligheten att åter få 

”möta” honom igen genom ett medium.   

 

5.5 Jämförelse 

Kvinnorna jämförs tillsammans mellan de tre olika begreppen inom KASAM. Nedan 

finns även en jämförelse mellan hur fadersrollen påverkade individerna och hur de alla 

samman har en gemensam faktor i ny andlighet och spiritism. 

 

Meningsfullhet 

Det som utmärker Anna och Eva som personer med hög hanterbarhet är deras Gudstro 

under barndomen. Båda finner mening i att tro på en Gud. Det är först när Malin 

accepterar sin faders död och strävar efter att få träffa honom igen som hon också får en 
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hög meningsfullhet i sin barndom. För Maja blir det meningslöst att följa en så pass 

sträng tro när hon inte har en tro. 

I tonåren utvecklar alla utom Malin sin egen Gudstro utanför Jehovas vittnen och där 

klättrar de i meningsfullhet. Malin utvecklar en mening senare när hon också hittar sitt 

eget sätt att tro på Gud. Alla kvinnorna har en mellan till hög meningsfullhet i dag då 

alla sökt nya vägar att tro i livet. Det är bara Maja som fortfarande söker nya andliga 

vägar som behöver ta medicin för sina depressioner.   

Begriplighet 

För alla fyra kvinnor var begripligheten låg under barndomen. Eva för att hon levde 

ständigt med dåligt samvete och begrep inte att hennes föreställning om Gud kunde 

förlåta, dessutom förstår hon inte varför hennes mamma blir tvångsintagen när hon 

tycker att fadern är monstret. Hon hade för stora krav på sig själv vilket ledde till låg 

begriplighet. Både Anna och Maja blir slagen för att de felar och de förstår inte hur de 

kan göra så mycket fel. Malin börjar sin barndom på ett annat sätt, hennes fader dör och 

det tar många månader innan hon förstår att fadern är död. Hon har inte en stabil 

förmåga att bedöma verkligheten.  

Under de tidiga tonåren har Eva, Malin och Maja en låg begriplighet till skillnad från 

Anna som börjar arbeta sig uppåt. Anna som har en fader som gått ur Jehovas vittnen 

öppnar för henne nya möjligheter att tänka utanför rörelsens normer. Alla kvinnorna 

börjar förstå fast på olika sätt att Jehovas vittnen nödvändigtvis inte är det rätta i senare 

delen av tonåren. Begripligheten växer i takt med en mognad i att hitta sig själv. Under 

vuxen ålder söker sig alla kvinnor vidare till en ny andlighet i olika stor utsträckning för 

att begripa det de har erfarit. Vänner utanför församlingen gav både Eva, Anna och 

Malin hjälp att klara av första tiden i livet utanför församlingen.  

Hanterbarhet 

Alla kvinnor har en låg hanterbarhet under barndomen och därför att det ställs för höga 

krav på barnen. Barnen slits mellan två världar, den i rörelsen och den i skolan med 

vännerna där de lätt kan råka synda. Det är bara Eva som bildar sin egen hanterbarhet 

genom närhet till sin Gud när modern blir sjuk. Genom tron att Gud finns och vakar 

över henne utvecklar hon sin hanterbarhet. Hon vet att det finns en högre makt som 

skyddar henne så hon blir modig. Under tonåren hamnar alla kvinnor på olika sätt i 

situationen att vilja gå ur Jehovas vittnen men gemensamt utvecklar alla en högre 

hanterbarhet under själva avhoppet. Det är bara Malin som stannar i församlingen 

längre tro för åter få se fadern i paradiset. Hon utvecklar en hög hanterbarhet innan 

avhoppet.  

 

5.5.1 Gemensamma faktorer 

Fadersrollens inverkan 

Alla dessa kvinnor nämner både sin fader och moder i sin historia men den som har den 

mest utstickande rollen är fadern, på gott och ont.  Fäderna är inte besläktade utan 
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kvinnornas släktskap var på mödrarnas sida. Fadern var för många av kvinnorna en 

gemensam nämnare som satte spår i deras liv och påverkades deras hälsa. För Eva var 

fadern ett monster som skadade hennes mamma både fysiskt och psykiskt. Han gav Eva 

smisk om hon inte var stilla och tyst i Rikets sal. Fadern ville kontrollera hennes kropp 

och hon var rädd för att han hade sexuella intressen i henne. Hon beskriver honom som 

våldsam och det gjorde att hon inte kunde skapa en känsla för sammanhang i sitt liv. 

Anna har snarlika reflektioner kring sin fader. Han var till en början våldsam, gav Anna 

smisk, drack samt att han hotade och misshandlade hennes moder psykiskt när hon ville 

skilja sig. Senare gav dock fadern Anna perspektiv utanför sekten när han själv istället 

skilde sig från hennes mor. Fadern gav här en möjlighet för Anna att se saker med andra 

ögon.  

Majas fader var också framträdande och för henne var han också en brytpunkt när han 

hoppade av Jehovas vittnen. Majas fader slog även henne när hon var liten men han blev 

också en viktig roll när han uteslöts från församlingen vid skilsmässan från hennes 

moder. Både Anna och Majas fäder uteslöts eftersom de båda skiljde sig och gav deras 

döttrar nya tankesätt att se på livet. Skillnaden mellan Anna och Maja var att Anna 

uteslöts eftersom hon var döpt det var inte Maja. Till sist har vi Malins fader som tyvärr 

gick bort i unga år men för Malin blev han en strävan efter att söka efter mening i livet. 

Likt Anna och Majas fäder gav Malins pappa henne vägledning ut från församlingen 

och gå sin egen väg trots hans död. Hon ville göra det som hon ville utan att leva under 

regler. För alla dessa fyra kvinnor har fadersrollen satt spår i deras hälsa och utveckling 

i KASAM.  

Spiritism och new age 

Vad som syns i analysen är att alla dessa kvinnor har en ny religion som en 

gemensamfaktor. De presenterar det i olika begrepp som spiritism, medium, new age, 

schamanism och ny andlighet. Alla går det dock under samma nämnare och det bevisar 

att alla dessa kvinnor fortfarande vill ha religion i deras liv. Det som är intressant är att 

alla har de intresserats av den religion som är den mest fria. Individen väljer själv vilka 

delar den vill leva efter och vad den ska innefatta. Från att växa upp inom en rörelse där 

människan är sluten till många regler och levnadssätt valde de alla en väg där religionen 

kan brukas utifrån brukares levnad. Tron är fortfarande viktigt för dessa individer och 

bara det utgör ett resultat som bevisar hur viktigt religionen är hos människor. För att 

förtydliga från Antonovsky säger han att för många är meningsfullheten religionen och 

att ha en tro men också en motivationskomponent för människan.44 För dessa kvinnor 

var det denna motivationskomponent som hjälpte de flesta att finna nya perspektiv på 

livet och en ny mening.  

Kvinnorna beskriver sina erfarenheter inom Jehovas vittnen på olika sätt men ett 

begrepp som framträder ur alla berättelserna är rädsla. Rädsla var genomgående hos alla 

kvinnornas berättelse utifrån olika perspektiv. Beroende på hur familjesituationen såg ut 

handlade det allt från att inte duga inom församlingen, demoner, göra fel inför Gud eller 

uppröra sina föräldrar. Barn har sällan lärt sig under ung ålder mellan vad som är de 

                                                 
44 Antonovsky (2005) s. 45 
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fullständiga reglerna vilket resultatet visar eftersom respondenterna som barn ofta var 

rädda för att bryta reglerna. De visade även låg meningsfullhet samt begriplighet för 

dessa föreskrifter i rörelsen. Att växa upp under många styrda regler gör det 

problematiskt för barn sig inte hunnit lärt sig den fulla innebörden av reglerna. Studien 

visar även att kvinnorna beskriver sina erfarenheter på två olika sätt. Antingen resonerar 

de över att rörelsen har präglat dem och fått dem att utvecklas till idag samt förståelsen 

för människor som utövar en livsfilosofi i en sluten rörelse. Ett annat perspektiv visar 

Maja. Hon ser inte meningen med att hon växa upp inom en sådan rörelse  eller hur det 

ska ha gynnat henne på något vis vilket också kan vara ett resultat av att hon inte 

bearbetat den fulla utgångsprocessen ännu. I en patriarkal rörelse som Jehovas vittnen 

tydliggör det även vilken stor roll fadersrollen hade för dessa kvinnor. Fadern styr 

hemmet och kvinnorna tvingades anpassa sig efter vad fadern uttryckte. Att en 

gemensamfaktor sedan blev new age visar också för hur kvinnorna sökt sig efter en 

religion som inte var av patriarkalt styre. Malin hade inte sin fader under tonåren i 

rörelsen på grund av hans död. Hon är den enda som inte utövar new age idag även om 

hon använt sig av medium för att lättare gå vidare med sin faders död. Detta kan vara ett 

resultat av att hon inte haft ett lika starkt patriarkalt styre i hemmet och lättare gått sin 

egen väg. Vi har förstått att under analysens gång är det fadersrollen som påverkat en 

stor del av kvinnornas hälsa. Hur de utvecklade sin KASAM handlade om hur de blev 

styrda inom familjen. Att ständigt vara rädd som barn för demoner eller att göra fel för 

Gud visar på ohälsa. Att som barn leva i skräck för att demonerna tar en om natten är 

inte en mental hälsa. En vuxen kan ha förhållningsätt mot dessa demoner och en vuxen 

känner till alla regler för att inte framkalla dem. För barn, som tidigare nämnt, har de 

inte tagit del av alla de reglerna eller begripligheten för dem. Anna och hennes bror 

bemötte sin rädsla i hanterbarhet genom att jaga demonerna, för Eva handlade det om 

sömnlöshet. Detta resultat påvisar att är det inte en god fostran för barnens hälsa att 

skrämma dem med demoner. Detta uppmanade för dessa respondenter i undersökningen 

oroligheter. Det ska dock poängteras att det handlar om familjens fostran i reglerna. 

Trots dessa regler måste föräldrarna möta barnen rätt för att de ska må bra och slippa 

rädslor för demoner eller ängslan för besatta ting. I slutändan är det pedagogiska fostran 

som är grunden för en bra fostran vilket var ett problem för vissa av deltagarnas 

föräldrar.  

Majoriteten av kvinnorna fick en god hälsa i slutet av att de fann sig själva och sin 

identitet i new age tron. Begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet som 

är huvudbegrepp i denna analys visar konkret en utveckling i personernas hälsa. Vi kan 

förstå att dessa erfarenheter bygger på 1) familjesituation och fadersrollen, 2) hur 

traumatisk deras relation till fadern var, 3) hur de gått vidare och använt sig av sina 

erfarenheter för att bygga sitt nya liv utanför rörelsen och till sist 4) deras nya tro. 
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6. Slutsats 

KASAM är en flexibel och användbar teori för att tydliggöra individers hälsa och ohälsa 

vilke har framgått under resultat. I tidigare forskning presenteras det att studier med 

inriktning mot hälsoaspekter i religion och religiösa rörelser måste ha en allmän metod 

som är välbeprövad. Eftersom KASAM-teorin är en sådan standardiserad metod har den 

validitet för studien. Individerna vid denna undersökning klargör att människor 

påverkas av sin familj, omgivning, vänner och i detta fall även samfund i sin hälsa. Det 

betyder nödvändigtvis inte att rörelsen påverkade individerna negativt utan det handlar 

bland annat om hur deras familjesituation såg ut, vilket framkommer i analysen. 

Samtidigt ska det poängteras att det förekommer sexuellt kränkande beteenden inom 

Jehovas vittnen som exemplifieras i Evas fall där hon tvingas sitta i kommitté och öppet 

berätta om sina sexuella erfarenheter i ung ålder. 

Alla samfund är olika vilket också framställs i tidigare forskning. Kvinnornas 

berättelser skildrar deras upplevelse och perspektiv men i jämförelsen visar det att alla 

lyfter faderns roll. Fadern hade för alla en betydande roll på både gott. Utifrån hur 

fadern styrde i hemmet fick de olika upplevelser och påverkan på sin hälsa. Deras 

KASAM varierade beroende på hur de som individ kunde hantera, begripa eller finna 

mening i livet. KASAM-teorin speglar kvinnornas hälsa genom olika livssituationer 

som de valt att berätta vilket inte nödvändigtvis ger en helhetsbedömning. Kanske finns 

det delar dessa kvinnor inte valde att dela med sig som hade givit ett annat resultat i 

analysen vilket också är en viktig del att ha med i beräkningen. 

En annan reflektion är att dessa kvinnor med en sådan skakande barndom växte upp och 

utvecklades med goda reflektioner över sig själva och sitt liv. Genom att det är kring tio 

år sedan alla gick ur rörelsen har majoriteten av dem troligen bearbetat 

utgångsprocessen och det nya livet de har idag. Som vi kunde ta del av i den tidigare 

forskningen söker människor mening i religion. I analysen framkom det att kvinnorna i 

ung ålder hade en stark Gudstro men när de senare kom upp i tonåren och vuxen ålder 

började de reflektera mer över vad de ville och vad deras behov var. I slutet av alla 

livsberättelser återfanns en koppling till en ny tro, majoriteten av alla kvinnor sökte sig 

till en ny religion när de hoppat av rörelsen. Detta ger ett bevis på att dessa kvinnor som 

gått ur den slutna religiösa rörelsen Jehovas vittnen fortfarande behöver en viss typ av 

andlighet i sitt liv även om det inte är den tidigare religionens utövade. Det ger dock 

inte bevis för att alla som tillhört en religion söker sig till andra religioner eller 

andlighet. Alla sökte de sig till new age vars signifikans är att brukas fritt, där du själv 

väljer dina regler. Den kan plockas samman lite som ett smörgårdsbord där individen 

ensam väljer vilka behov och utövande som ger den personen mening. 

Svaret ifall det finns ohälsa inom slutna religiösa rörelser skulle det uttryckas både ja 

och nej. Det finns stränga regler i Jehovas vittnen men samtidigt kunde alla kvinnor få 

hjälp av sin Gudstro under livets negativa händelser. Stränga regler behöver inte vara 

kopplat till religion det kan lika gärna bero på en familjens regler. 

Sammanfattningsvis är det beroende på familjesituation och människans karaktär om 

individen drabbas av mental ohälsa. Människor som växer upp inom en sluten religiös 
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rörelse och sällan finner sin plats i samfundet under sin barndom eller tron visades i 

denna undersökning att må dåligt. Att försöka duga som Anna uttrycker det eller 

obegripligheten för Eva varför hennes pappa ska styra hennes sexualitet. När vi blir det 

svarta fåret söker vi signifikans i andra omgivningar. Dessa kvinnor fann aldrig sin plats 

i tonåren eller sig själva inom rörelsen, vilket gjorde att de drabbades av psykisk ohälsa. 

När de upptäckte andra kontexter eller andra individer som de kunde relatera sig själva 

till ökade deras KASAM. De fann sin plats utanför rörelsen.  
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7. Diskussion  

Studien undersöker avhoppares hälsa utifrån perspektivet KASAM. Fyra kvinnor har 

berättat valda delar av sin livshistoria som vi har analyserat med hjälp av Antonavskys 

KASAM-teori. Vi har undersökt vilka Jehovas vittnen är och vad det finns för forskning 

kring fälten slutna religiösa rörelser och hälsa/ohälsa. Boken Hälsans mysterium av 

Antonovsky och avhandlingen Att bli, att vara och att ha varit om ingångar i och 

utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige av Pernilla Liedgren Dobranoff ligger som grund 

för hela uppsatsen.  

Resultaten av vår uppsats ger en bild av hur hälsan kan påverkas av att gå ur Jehovas 

vittnen. Genom KASAM-teorin har vi fått en klar bild hur valda avhoppare från Jehovas 

vittnen mått under sin uppväxt, avhoppet och livet efter rörelsen. Det har bevisats att 

KASAM- teorin går att applicera på avhoppare från Jehovas vittnen och den visade att 

KASAM ständigt var föränderlig under livet men att den blev markant till det bättre när 

individerna hittade sig själva under tonåren. Som Larsson uttrycker sig om ungdomar 

och religiositet så händer det mycket i puberteten hos ungdomarna. Förutom hormonella 

förändringar så har ungdomskulturen anknutits till begrepp som revolt och frihet.  Dessa 

kvinnor valde att söka sin identitet utanför rörelsen. Precis som Larsson uttrycker det. 

”Att ta avstånd från eller ifrågasätta föräldrars och syskons värderingar tycks 

exempelvis vara en naturlig del i en process där individen försöker finna en egen 

identitet”45 Denna revolt blir tydlig när kvinnorna kliver in i puberteten och sökande 

efter sin identitet påbörjas. Uppsatsen ger också en ökad förståelse för relationen mellan 

hälsa och religion. Religion ger en viktig grundpelare för vårt välmående och 

huvudbegrppet är meningsfullhet. Genom meningsfullhet kan vi hantera trauman och 

jobbiga händelser i livet. Samtidigt kan religion också få hälsan att bli sämre om den är 

för sträng regelmässigt eller om individen inte finner sin plats i religionen. Vilket också 

uttrycks av Wallis artikel Switching off the cult: mental health professionals have little 

understanding of the needs of people who have escaped a cult.  

Vi anser att resultatet av denna uppsats ger en förståelse för hur hälsan påverkas av att 

lämna en sluten religiös rörelse. Många människor tror utifrån kvällstidningar att 

Jehovas vittnen är en sekt som är manipulativ och farlig men vår uppsats bevisar att det 

måste problematiseras. Det finns både positiva och negativa sidor att vara med i Jehovas 

vittnen. Tre av fyra intervjuade kvinnor uttalade sig att de inte skulle vilja ha en annan 

barndom för att de har fått ideologiska erfarenheter av upplevelsen. Det negativa denna 

uppsats kan ge om den tas ur sitt sammanhang är att familjer i Jehovas vittnen 

misshandlar sina barn, vilket tre av fyra kvinnor berättar. Dock är detta inte en korrekt 

bedömning av Jehovas vittnen på grund av aga inte är tillåtet inom rörelsen utan 

agandet av barn härstammar till synes från släktens personliga traditioner. Alla kvinnor 

har blivit uteslutna från sina familjer och detta kan öka föraktet mot Jehovas vittnen. 

Uppsatsens avsikt är att förklara vad som kan ske när ett Jehovas vittne växer upp, inte 

baktala eller öka samhällets fördomar. Fördomar uppstår ofta mot rörelser som 

innehåller starka hierarkier som presenteras av Geels & Wikström ur Den religiösa 
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människan. Lika som antikultrörelsen att de koncentrerar sig på de negativa aspekterna 

av slutna rörelser och att de berör känsliga punkter som barnmisshandel. 

Antikultrörelserna påstår att rörelser, som t.ex Jehovas vittnen, är manipulerande och 

farliga.46 Hur skulle berättelserna ha sett ut ifall antikultrörelserna inte fått samma 

spridning som det faktiskt har i samhället? Är berättelserna färgade av antikulten? Kan 

vi någonsin få exakt fakta hur det är att lämna en sluten religiös rörelse i vår tid? 

Eftersom alla kvinnor är släkt genom att vara kusiner och delat barndomen ihop är detta 

även en faktor som ska tas med i beräkningen. Den ger en specificerad bild av hur just 

den släkten hanterade att vara med i Jehovas vittnen, inte i allmänhet.  

De fyra kvinnorna som deltagit har alla växt upp inom rörelsen och därför ges bara det 

perspektivet och inte hur det är att konvertera till Jehovas vittnen. De är också i samma 

ålder och släkt vilket påverkar berättelserna. Släktens traditioner påverkar hur dessa 

familjer behandlade och behandlar sina döttrar. Åldern, människor födda på 80-talet har 

blivit influerade av det rådande samhället. En viktig faktor att ta med i beräkningen är 

att alla vuxit upp i samma församling. Uppsatsen ger inte en rättvis bild av hur det är i 

onämnda församlingar i Sverige eller övriga världen.  Vi har intervjuat med en narrativ 

metod som gav en bra överskådlig blick hur det var att lämna rörelsen dock så hade det 

varit effektivare att ha mer specificerade frågor till hjälp. Vissa delar blev utelämnade 

ifall inte respondenten valde att ta upp dem. Det hade varit en fördel för resultatet ifall 

vi hade mer information om valda delar utifrån det vi analyserade. Ett exempel på detta 

är när Maja inte någon gång tar upp om hon hade en Gudstro som barn, vi kan bara 

analysera utifrån materialet vi har och det har varit för kort på vissa delar för att få ett 

exakt resultat.  

När vi valde att genomföra den här studien hade vi i åtanke hur det kunde gynna vårt 

blivande läraryrke. I dagens klassrum möter vi många former av elever med olika 

bakgrund. Religionsundervisning bör vara objektiv för att lära eleverna helheten inom 

ämnet. Religion finns på gott och ont beroende på vad som ligger bakom 

religionsutövningen. Att få en inblick i att människor som hopat av en rörelse ändå sökt 

sig till en ny religion bevisar hur viktig religionen fortfarande är för individerna. Den 

skapar trygghet för många människor och finns som stöd vid svåra situationer. Trots ett 

sekulariserat Sverige finner människor en stabil psykiska hälsa idag genom tro och 

religion vilket bevisas i resultat. Individer i samhället kan också ha en tro på ett 

fotbollslag, ett musikband, en specifik människa eller en världsreligion som presenteras 

av Geels & Wikström. 

Religionen är en komponent som Antonovsky uttalar sig om. Gud en resurs för 

hanterbarhet men även någon att investera meningsfullhet i. Förutom erhållna 

kunskaper om människors utveckling i KASAM är detta begrepp till nytta i 

undervisningssyfte. Som religionslärare kan vi arbeta med eleverna inom 

religionspsykologi och begreppet KASAM för att studera människors hälsa och ohälsa i 

religionen. Detta begrepp KASAM möjliggör även flexibilitet eftersom det är en teori 

som används inom sjukvården. Lärdomen vi fått av att studera KASAM och hur det 

                                                 
46 Bogdan (2015) sid. 502-503 



 

40 

 

används kan vi ge till eleverna. Om fler elever kan objektivt reflektera över dem själva 

och synliggöra hur de hanterar, förstår och finner mening i livet kan också fler bearbeta 

sitt mående.  
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