
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
  

Uppsatsen bygger på både etnometodologisk/emotionalismisk traditioner. Undersökningen 
syftar till att fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den religiösa 
organisationen skapar, och förstår en ny social verklighet. Det kräver ett synsätt som både 
intresserar sig för hur människors sociala ordning skapas och formas men också ett 
intresse i att fånga insidan av en individs upplevelser och erfarenheter.  Jag har använt mig 
både kvantitativ metod i form av en strukturerad kvantitativ intervju över Internet, och 
kvalitativ metod i form av två kvalitativa intervjuer, en triangulering. Skillnaderna mellan 
intervjupersonerna i en kvalitativ och en kvantitativ ansats är den att de kallas informanter 
i den kvalitativa formen och respondenter i den kvantitativa formen. Jag vill 
uppmärksamma läsaren på detta då dessa båda termer kommer att användas i uppsatsen. 
Resultatet av undersökningen visar att medlemmar som hoppar av organisationen Jehovas 
vittnen generellt har svårt att upprätta nya sociala skyddsnät. Många känner en ilska mot 
sin gamla församling och därmed byggs en ilska mot tron upp och de trosuppfattningarna 
runt vilka individen byggt sin sociala verklighet innan. Att gå igenom en nyskapande fas i 
livet utan något socialt skyddsnät uppfattas av individen som svårt, det kan ta flera år. Det 
blir i många fall traumatiskt vid uppbrottet, med påföljande kris. För att typifiera sig själva 
så långt ifrån organisationen Jehovas vittnen som möjligt löser ofta individen detta med att 
söka nya traditioner och sedvänjor. 
 
 
Nyckelord: Jehovas vittnen, resocialisation, Berger & Luckmann, sociala verkligheter. 
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Förord 
 
Denna uppsats är tillägnad de personer som varit medlemmar av någon 
manipulativ rörelse och som har fått känna på den smärta det medför att lämna 
en sådan rörelse. Till alla er som varit med om detta, hitta en annan kraft som 
kan hjälpa dig bygga upp din självkänsla igen. Du ÄR värd allt, det finns 
människor som är beroende av dig, känn dig inte ensam. 
 
Och till min underbara familj, som fått utstå många utbrott, Tack För Att Ni 
Finns! Jag lovar barnen att aldrig mer skriva någon uppsats! 
 
Och till min handledare, Kerstin Arnesson, du har stöttat mig mer än du vet. 
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Att lämna en rörelse som mer och mer tagit över individens tankar, känslor, åsikter och andra 
hänseenden är inte lätt. Individen måste många gånger gå igenom långa krisfaser där ilska, 
ånger och rädsla för framtiden ligger. När en individ lämnar organisationen Jehovas vittnen 
är reglerna sådana att de medlemmar som fortfarande är kvar i församlingen inte får 
bekommas av avhopparen. De anser att bibeln säger att den som väljer bort sanningens lära 
måste behandlas som om den vore död. Genom att välja bort deras Gud; Jehova, väljer de 
även bort de medlemmar som finns kvar i organisationen. Genom bibelcitat som 1 
Korintierbrevet 5:1: 

Men nu skriver jag till er att sluta upp att vara i sällskap med någon så kallad broder 
som är en otuktsman eller en girig [människa] eller en avgudadyrkare eller en 
smädare eller en drinkare eller en utpressare, ja att inte ens äta med en sådan. 

Detta är ett av de bibelcitat som organisationen Jehovas vittnen hänvisar till i avseende att 
medlemmar av organisationen inte bör umgås eller ens säga hej, till en utesluten. De ska 
alltså inte låtsas om att den individen finns. Detta måste sätta medlemmarna i svåra 
prövningar, i vart fall kan man hoppas det, och hur det påverkar en individ som precis har 
förlorat hela sitt sociala skyddsnät är undersökningen som denna uppsats bygger på.   

 
2. Problemformulering 
Men egen erfarenhet i ämnet är min förförståelse att det sociala skyddsnät individen haft 
försvinner. Samtidigt måste individen skapa sig en ny identitet där nya normer och 
värderingar ska internaliseras. Berger; Luckmann tar i boken Kunskapssociologi (2003) upp 
hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Individen måste omvärdera den 
sociala verklighet som gällt och ”lära om” – resocialisation. De erfarenheter som individen 
sedimenterat och hållit för ”sanna” måste omvärderas. Detta sker i normala fall, genom den 
sekundära socialisationen, då individer lär nya kunskaper genom hela livet, men för ett före 
detta Jehovas vittne sker denna process snabbt och ofta utan någon hjälp från en signifikant 
andra. Detta bygger jag på Mariannes berättelse om sitt liv, genom Unni Wenche Tandberg, i 
boken Då gråter änglarna (2004).  Ur ett sociologiskt perspektiv vill jag fördjupa förståelsen 
för hur före detta medlemmar ur den religiösa organisationen Jehovas vittnen resocialiseras. 
 
3. Syfte 
 Uppsatsens syfte är att fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den religiösa 
organisationen Jehovas vittnen skapar, och förstår en ny social verklighet. 
 
4. Frågeställningar 
På vilket sätt uppfattar en före detta medlem ur organisationen Jehovas vittnen den nya 
livsvärld som öppnar sig för dem då den väljer att lämna/blir uteslutna ur, organisationen? 
Skapar alla helt nya, eller håller de fast vid sina före detta normer och värderingar? Hur 
uppfattar individen själv sin resocialisation? 
 
5. Tidigare Forskning 
Forskning över hur före detta medlemmar av Jehovas vittnens nya sociala verklighet förstås 
är obefintlig. Det finns motioner i regeringen som vill tillsätta handlingsplaner för hjälp till 
avprogrammering av före detta medlemmar ur manipulativa rörelser. En sådan motion lades 
fram av Liselott Hagberg, Lars Tysklind och Barbro Westerholm, riksdagsbeslut (Föreningen 
Rädda Individen, FRI, Hämtad: 2007-05-02), fp 1406, om ett rikscentrum med uppgift att 
samla och bygga upp kompetens för behandling och rehabilitering av patienter som lämnat 
manipulativa rörelser. Denna motion avslogs med hänvisning till gällande ansvarsfördelning 
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mellan stat, landsting och kommun på hälso- och sjukvårdsområdet (Föreningen Rädda 
Individen, FRI, Hämtad: 2007-05-02) men den visar ändå på att insikten om att detta är ett 
problem finns.   

Barbro Westerholm har dessutom den 25 oktober 2006 ensam motionerat om en 
modernisering av kvacksalverilagen (fp 1416). Kvacksalverilagen, ursprungligen 
(SFS 1960:409) ingår numera i Hälso- och sjukvårdslagen kap 4 (1998:531). 
Fortfarande täcker lagen dock inte psykiska tillstånd. Lagen har också kritiskt 
ifrågasatts med anledning av utvecklingen inom den s.k. alternativa medicinen 
liksom av den växande floran av kommersiella institut, kliniker, kurer, terapier och 
påverkan på människors psykiska tillstånd. Där nämns som exempel också 
personlighetsutvecklingskurser och auktoritära och manipulativa rörelsers 
påverkan. Förslaget är att lagstiftningen mot kvacksalveri blir föremål för översyn 
"i syfte att skydda människor mot psykisk påverkan utövad av personer som inte har 
läkarlegitimation eller motsvarande” (Föreningen Rädda Individen, FRI, Hämtad: 
2007-05-02).  

Håkan Järvå, psykolog och före detta medlem i Scientologerna, har i sin c-uppsats Otillbörlig 
påverkan (Järvå, 2004) belyst den psykologiska definitionen av begreppet otillbörlig 
påverkan och samtidigt verka för att höja kunskapen som råder hos professionella 
handläggare av personer som varit med i någon nyandlig rörelse. Resultatet i hans 
undersökning visade på en brist inom den professionella kåren som behandlar psykiska 
lidanden. Han belyste även hur viktigt det är att den professionella inte med sina egna åsikter 
bör påverka individen. Individen påverkades negativ av att ha varit med i en sekt. Att lämna 
en rörelse är som att begå ett socialt självmord. I en intervju med Dagens Nyheter, 13 
september, 2005, säger den före detta medlemmen ur Jehovas vittnen, och sekreterare i 
föreningen Hjälpkällan, Roger Carlsson, Det sociala nätverket försvinner, alla band till 
familjen klipps av (Dagens Nyheter, 2005, Hämtad: 2007-05-10). Denna uppsats är byggd 
kring just hur dessa nätverk byggs upp i en ny social verklighet som individen inte direkt 
känner igen. Intresset ligger inte i varför banden bryts utan hur individen påverkas av att de 
bryts.   
 
6. Centrala Begrepp 
De centrala begreppen i denna uppsats handlar om Jehovas vittnen, vår vardagliga verklighets 
uppfattning och resocialisation eller individens skapande av en ny social verklighet. Alla 
dessa begrepp kommer att behandlas i uppsatsen nedan därför anser jag inte att det behövs 
någon vidare förklaring här.  
 
7. Bakgrund 
Bakgrunden till mitt intresse för hur den nya sociala verkligheten skapas och uppfattas av den 
före detta medlemmen av Jehovas vittnen grundar sig i min egen erfarenhet i området. När 
jag började forska i ämnet inför denna C-uppsats fann jag igenkännande fakta om hur illa 
individen behandlas av församlingsmedlemmarna av organisationen Jehovas vittnen. Detta 
sporrade mig att fortsätta arbetet med uppsatsen.   
 
7.1.  Tidigare studier 
I detta avsnitt kommer jag att presentera den forskning jag har använt som underlag till denna 
C-uppsats. Ämnet, före detta medlemmar av Jehovas vittnen identitetsreform, är nästan inte 
utforskat alls, därför var den information som jag fann så viktig för mig. Jag fann på Internet 
två C-uppsatser, Avhopparnas problematik (Wänerstam. M.) och Guds lilla barnaskara 
(Jägfeldt. K.) , den ena beskriver problematiken hos avhoppare från destruktiva sekter och 
den andra beskriver hur socialisationen sker hos ungdomar inom Jehovas vittnen. Båda visar 
på problematik rörande signifikanta andra för individen. En av informanterna i Wänerstams 
studie beskriver svårigheter med att lösa vardagliga problem. Hon har helt enkelt inte fått lära 
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sig hur dessa ska lösas. För dem som växer upp under starkt inflytande av församlingen 
(Jehovas vittnen) leder detta till en särskillnad i samhället och många utvecklar en 
självdestruktiv syn på sig själv. Jägfeldt berättar om hur individen ansätter sig att inte känna 
något för dem som uteslutits, hur nära de än stod varandra. Detta leder obönhörligen till en 
upphör att förlita sig till sina egna emotioner och därtill sitt eget omdöme vilket leder till ett 
likformigt och ofta destruktivt beteende. Detta stödjer teorin om tankekontroll, att först 
plocka isär individen för att sedan bygga upp den efter organisationens krav. För dem som 
har levt utanför Jehovas vittnen innan och efter sitt medlemskap pekar teorierna på ett 
utvecklande av manipulativt beteende (Berger & Luckmann, 2003 s.199). Individen uppfattar 
sig tillhöra flera sociala ”världar” och har svårt att finna sin identitet och inte vara den 
församlingen önskar att de är. Processen att skapa en ny identitet kan komma att ta åtskilliga 
år att slutföra, speciellt då tillgången till hjälp är särdeles ringa för dessa individer.  
Wänerstams studier visade att det gjordes mycket mer för att hjälpa före detta medlemmar av 
sekter och andra totalitära grupper utomlands, än i Sverige. Jägfeldt är av samma uppfattning 
som Wänerstam i fråga om hjälpproblematiken. Något annat hon påpekar är även 
problematiken i att tolka bibeln olika. Bådas resultat visar sargade individer som menar att 
behovet av hjälp efter utträde från en totalitär grupp eller annan destruktiv organisation är 
stort. För att fylla detta behov har många före detta medlemmar startat hemsidor och 
föreningar som fungerar som stöd för individen och dess anhöriga. Här kan de fråga, prata av 
sig och finna information i ämnet. Föreningen FRI registrerar tusentals samtal och hundratals 
besök varje år. De anordnar föredrag och möten för medlemmarna samt kurser, temadagar 
och föredrag på begäran. De konsulteras av skolor, socialkontor, psykkliniker, präster, 
advokater och poliser samt anordnar arrangemang med olika stift och församlingar ( FRI, 
1995).   
Regeringen har dock tagit fasta på situationen och i socialdepartementets krisstödsutredning 
skrivs:  

Den forskning som finns, här hemma och utomlands, visar att om en rörelse 
uppfattar det omgivande samhället som fientligt kan det leda till att rörelsen isolerar 
sig från omvärlden. En isolering från samhället är en riskfaktor (Regeringen, 1998. I 
God Tro – Samhället och Nyandligheten. Socialdepartementet, Statens offentliga 
utredningar 
[ELEKTRONISK]Tillgänglig:http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/32/46/cec79
e9c.pdf). 

Rapporten, I god tro, offentliggör de problematikområden som den före detta medlemmen 
riskerar att hamna i, allt från allvarliga psykiska kriser med tvångsföreställningar, 
hallucinationer depressioner, paranoida föreställningar eller skuldkänslor som lamslår 
personens vardagsliv.  

 
 För dem som vuxit upp i en sluten rörelse kan en helt ny socialisering till samhälle 
och normer vara nödvändig. Många lever i social isolering, eftersom man förlorat 
kontakten med familj och vänner, när man gick in i gruppen, och relationsproblemen 
till nära anhöriga kan ha en omfattning som kräver hjälp från utomstående 
(Regeringen, 1998. I God Tro – Samhället och Nyandligheten. Socialdepartementet, 
Statens offentliga 
utredningar[ELEKTRONISK]Tillgänglig:http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/3
2/46/cec79e9c.pdf ).  

Denna rapport resulterade i organisationen KULT. Organisationen är byggd utifrån de 
kriterier som regeringen ställde som mål för KULT; att skapa dialog, minska polariseringen, 
öka kunskap, anlägga ett kritiskt och problematiserande perspektiv samt förebygga kriser.  
 

Förenta Nationerna stadgade den tionde december, år 1948 den Allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna, där det påtalas i § 18 att: envar har rätt 
till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta 
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religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt 
utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsutövningar, gudstjänst och 
iakttagande av religiösa sedvänjor (Regeringen, 1999). 

 Stadgarna om religionsfrihet innefattar trettio olika paragrafer och i § 16 tas rätten till 
utbildning upp. I Sverige har vi allmän skolundervisning och i denna ingår 
religionsundervisning. Att utöka religionsundervisningen i dagens skola, från att inrikta sig 
på de stora religionerna till att istället ta upp ett bredare spektra av religioner, skulle kunna ge 
resultat längre fram. Då når individerna kunskap om ett vidare spektra av religioner och 
förhoppningsvis kan de ha ett kritiskt synsätt innan de väljer sin levnadsbana.  
 
7.2. Mind Control 
Definitionen av mind control är när individen blir manipulativt behandlad. Att inskränka på 
individens tankar och umgängeskrets är ett steg mot att manipulera. Det börjar ofta med 
harmlösa frågor som inom Jehovas vittnen senare leder till skräckberättelser om vad som 
händer dem som inte följer Gud, Jehovas, vilja. Detta utövande av makt på medlemmarna 
definierar Nylund (2004) som en manipulativ sekt. Jag har dock försökt att vara oberoende i 
mitt ordaval, därav kallar jag organisationen för Jehovas vittnen kort och gott.  
 
7.3. Mental styrning och tankekontroll 
Den amerikanske forskaren Robert Lifton gav år 1961 ut boken Thought reform and the 
Psychology of Totalism. I denna undersökte han återvändande soldater från Koreakriget, som 
hållits som krigsfångar. Han fann att de hade förändrat sin världsbild och skapat nya 
ideologier, men då de varit hemma en tid återgick deras normer och värderingar till dem de 
haft innan krigstiden.  Lifton listade åtta kriterier vilka han menar var användbara för att 
manipulera en människa. Dessa står sig än i dag, men har vidareutvecklats av psykologen och 
före detta sektmedlemmen, Steven Hassan, och används bland annat för att definiera en 
totalitär grupp eller destruktiv sekt.  
 
7.4. Totalitär grupp 
Begreppet totalitär grupp, hänvisar till en grupp där medlemmen totalt ska förbinda sig till 
gruppen. Det kan röra sig om Scientologer, som lurar sina anhängare till att lägga pengar på 
kurser och där individen till slut är totalt ruinerad. Ett annat exempel på en totalitär grupp är 
World Light Center (numer upplöst) där en kvinnlig ledare styrde samtliga 80 medlemmars 
liv och ekonomi.  
 
7.5. Destruktiv sekt 
En destruktiv sekt har en religiös grundtanke och verkar för att individens ska brytas ner 
(destrueras) för att därefter byggas upp enligt sektens förebilder. Dessa kan se olika ut men 
har som slutmål att individen ska foga hela sitt liv efter sektens regler. Jehovas vittnen är ett 
sådant exempel. 
 
7.6. Mind control, tankekontroll eller mental styrning 
Begreppen mind control, tankekontroll eller mental styrning är alla samma benämningar av 
ett och samma begrepp. Den första är den engelska termen och de andra två är den svenska 
termen för samma begrepp. Jag väljer att använda mig av begreppet tankekontroll, vilket 
även är ett av Hassans kriterier för kontroll av individen. Att utsättas för tankekontroll 
innebär att individen utsätts för en psykisk störning, denna störning kan vara av godo om den 
utförande parten har motpartens godkännande i detta. Om en individ har fobi för spindlar så 
kan denna fobi lyftas ur medvetandet under till exempel en hypnos. Detta ses som en 
förbättring hos individen med spindel fobi. Om en individ däremot möter en vän och vännen 
ber individen följa med på en gudstjänst. 
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Du är lite nyfiken och accepterar inbjudan. När du kommer dit möts du av glada 
omtänksamma ungdomar som gör att du känner dig mycket välkommen. Mötet inleds 
med sång och musik och spontant reser sig folk och sjunger med. Du rycks med av 
stämningen och står snart som de andra med upplyfta armar och deltar i lovsången. 
Sången övergår i extatiskt tungomålstal och därefter talar en predikant. Efter denna 
upplevelse kan du reagera på två sätt. Du kan, när du lämnat mötet, känna att det 
var pinsamt att du ryckts med av stämningen och betett dig på ett för dig överdrivet 
sätt. Dina tankar och känslor övertygar dig om att inte besöka något mer möte. Du 
återgår till din ursprungliga jämvikt mellan tankar, känslor och beteende. Men den 
stämningsladdade upplevelsen kan också resultera i att du i stället skapar jämvikt på 
ett nytt sätt. Du ”tänker om” och börjar känslomässigt acceptera ett nytt beteende. 
Det kändes fantastiskt att vara en del av en spännande, hängiven skara (Mind 
Control, 2006). 

Redan i detta skede har tankekontrollen inletts. Genom att skapa en god stämning och sedan 
lägga till något mantra som försätter individen i ett gott sinne. Det är denna stämning som gör 
att vissa söker sig tillbaka och så småningom hamnar i destruktiva sekter eller totalitära 
grupper.  
 
7.8. Hassans kriterier för kontroll av individen 
Hassan reducerade Liftons åtta kriterier till fyra; kontroll av den fysiska miljön, kontroll av 
tankesystemet, kontroll av känslolivet samt informationskontroll.  
 
 7.8.1. Fysisk kontroll 
 Det första kriteriet är den fysiska kontrollen som innefattar kontroll av: 
Kläder; för att bejaka sammanhållningen i gruppen eller församlingen. Liknande kläder 
typifierar även individerna.  
 Beteende; gruppen eller sekten ska stå för ett visst beteende, det är viktig att alla följer 
samma linje och visar att man är lycklig.  
 Tidsbrist; individen bör inte ges tid att tänka på andra aktiviteter. Hon eller han bör spendera 
mycket tid med de andra medlemmarna. 
Sömnbrist; tidsbristen gör att individen får svårt att klara av sina andra åtaganden (studier, 
jobb). Press utövas att prestera mer inom gruppen eller sekten och individen har svårt att 
tänka klart om den inte är utsövd.  
Brist på pengar; då individen snart säger upp sitt arbete eller slutar sina studier innebär detta 
brist på pengar. I många grupper och sekter löser man detta genom kollektivt boende. Detta 
gör att medlemmarna spenderar ännu mer tid tillsammans.   
Matvanor; gruppen eller sekten kan kräva att individen blir vegetarian, vegan eller liknande. 
Skänka, betala pengar; många grupper eller sekter ger kurser för att individen ska ”höja sin 
gudomliga nivå”. Detta kan ge individen skulder hos banken, som aldrig går att återbetala. 
Individen uppmanas även att sälja alla kapitalvaror för att skänka pengarna till gruppen eller 
sekten.  
Lydnad; de flesta sekter och grupper som utövar tankekontroll försätter individen under total 
lydnad omedelbart. För att skapa lydnad delar sekterna och grupperna upp ledningen i en 
hierarkisk uppdelning. Överst är en ledare (guru, äldste) under denne finns männen och sist i 
hierarkin befinner sig kvinnorna och barnen. 
 
 
 
 
7.8.2. Tankekontroll  
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Det andra kriteriet är tankekontrollen. Detta kriterium inbegriper områden där individen 
begränsas att ha egna tankar. Genom ritualer, mantran, Chanting, hypnos eller trance försätts 
individen i en hänryckning där den inte kan styra sin egen vilja. Med okritiska ögon är 
individen snart under kontroll för sekten eller gruppen. Medlemmarna rättfärdigar alla 
negativa tankar som dyker upp. Genom att använda ett laddat språk och svårdefinierade 
begrepp manas individen att tillägna sig samma ordförråd. Detta förstärker internaliseringen 
av individen som medlem. Individen söker efterlikna det institutionella språk som finns för 
att finna sig i sin nya sociala bas.  
 
7.8.3. Känslokontroll 
Nästa kriterium är känslokontroll. Rädsla, skuld, skam, kärlek och kickar är exempel på hur 
individer inom sekter och totalitära grupper blir känslokontrollerade på. Att försätta individen 
i skräck över handlingar som gör att den förskjuts från Gud är en av de vanligaste 
kontrollerna för sekter och grupper. För att undvika tvivel på läran så skapas istället en känsla 
av personlig skuld. Det kan handla om bekännelser av synder som individen ska plikta. Vid 
minsta ifrågasättande kan dessa synder sedan läggas fram som presumtiva anledningar till 
varför individen är sjuk, saknar jobb eller har andra problem. För att undvika dessa 
skuldkänslor ger individen bilden utåt att allt är bra. Här fungerar även skammen som en 
hållhake. När individen väl har bekänt sina synder kan dessa dokumenteras och precis som 
med skulden kan skamkänslorna användas för att inskränka individen. Att hysa kärlek och 
dyrka sekt- eller gruppledaren är en lojalitetshandling. Om individen försätts i trance eller 
hypnos kan den uppleva ett lyckorus efter detta. Kanske upplevde individen en 
”utanförkroppen” upplevelse, och detta ses som en bragd av ledaren. Detta ger då individen 
en kick att uppleva samma känsla igen.  
 
7.8.4. Informationskontroll 
Det sista kriteriet är informationskontrollen. Detta kriterium särskiljs i förbud för individen 
yttre kontroll, och inre kontroll. I den yttre kontrollen av information finns förbud att tala 
med avhoppare, censur av brev eller telefonsamtal, angiverisystem, åtskillnaden av nya och 
gamla medlemmar och en fördold inre verksamhet. Den inre kontrollen av information 
innehåller förbud mot att vara kritisk mot den egna sekten eller gruppen, ledarens påtalande 
om att allt utanför är farligt och uttalanden om att information utifrån är till exempel 
demonisk.  Alla dessa kriterier begränsar individens möjlighet att söka och finna information.  
 

Det slutliga, mest extrema tillståndet hos en sektmedlem karaktäriseras av 
känslokyla. Medlemmen är då i en desillusionerad fas. Han har ofta hallucinationer 
och ett irrationellt, självdestruktivt beteende. En människa som befinner sig under 
mind Control har inte längre förmåga att ifrågasätta och handla för sitt eget bästa. 
Lojalitet och lydnad till sektledaren och läran står över individens välgång (Mind 
Control, 2006). 

Betänker man denna process som individen går igenom för att försättas i denna situation 
beräknas motprocessen vara av samma exceptionella slag. Det finns ytterst lite hjälp att få för 
medlemmar som lämnat en destruktiv sekt eller totalitär grupp, de flest får hantera situationen 
själva och bäst de kan. Några av de få hjälpinstanser som finns är dock FRI (föreningen rädda 
individen), ROS (rådgivning om sekter), SESAM (en underorganisation till FRI) och 
Hjälpkällan (en ideell förening som vänder sig till före detta medlemmar av Jehovas vittnen).  
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8. Jehovas Vittnen 
Under denna rubrik sammanfattar jag i korthet vilken Jehovas vittnes lära är, hur 
organisationen bildades och hur den har förändrats genom åren. 
 
8.1. Organisationens grundande 
Organisationen Jehovas vittnen eller Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 
som är dess fullständiga amerikanska namn, bildades år 1881 av Charles Taze Russell. 
Russell var själv uppväxt i Pittsburgh i USA, i ett frikyrkohem där hans kritiska 
ställningstagande till treenigheten, själens odödlighet, Jesu gudom och helvetets existens 
grundlades. Hans bok The Divine Plan of the Ages som grundar sig i Adventismens lära 
ligger till grund för hela Jehovas vittnes lära. Russels lära grundades i Sverige då svenskar 
återvände från Amerika och tog den med sig. August Lundborg läste och fann dessa skrifter 
väldigt intressanta. August var en hängiven officer av Frälsningsarmén men fann att de båda 
lärorna inte kunde kombineras. Den 21 december 1898 skrev han ett brev till Russel där han 
erbjöd Russels organisation sina tjänster. I januari 1899 kom svar från Russel där han skrev 
att han skulle sända böcker. Russel förmedlade kontakt mellan August och S.Winter som var 
en dansk trosfrände. August reste sedan runt i Sverige för att sprida budskapet. Till 
julen 1899 hade han vunnit en grupp intresserade i Stockholm. Tillsammans med dem 
ordnade han regelbundna sammankomster. Namnet Jehovas vittnen antog man år 1931. 
Jehova anses vara ett gammalt uttal för Guds namn i Gamla Testamentet i Bibeln. De flesta 
uttalar detta namn på Gud Jahve numera, men vittnena håller fast vid den gamla formen 
Jehova. Namnet är grundat på ett bibelställe som säger att Ni är mina vittnen, är Jehovas 
uttalande (Bibeln,Jesaja 43:10).  Ett centralt ord hos adventisterna och följdakligen även hos 
Jehovas vittnen är det grekiska ordet parousia, som betyder både ankomst och närvaro. 
Russell propagerade för Jesus återkomst redan år 1874. Sedan dess har Jehovas vittnen inre 
krets förutspått Jesus återkomst1905, 1910, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 och 2014 (Nylund, 
2004). Efter Russells död övertogs ledarskapet av Joseph Franklin Rutherford. Som alla 
ledare därefter har gjort så skyllde han felprofetiorna på företrädaren. Rutherford genomförde 
omfattande förändringar och centraliserade styret till huvudkontoret i Brooklyn, New York 
USA. Här menade han att det världsomspännande huvudkontoret skulle finnas och härifrån 
grundlades styret med den inre kretsen. Därifrån skulle allt material skrivas och sedan skickas 
ut till församlingarna. 
 
8.1.2. Styret 
Idag styrs Jehovas vittnes organisation av Don Adams (Nylund, 2004). Han är huvudman 
över den styrande kretsen i Brooklyn som anser sig vara utvalda att leda Guds teokratiska 
välde på jorden. Den styrande kretsen skickar ut representanter varje år till olika zoner 
världen runt för att diskutera med representanter för avdelningskontoren i varje område. Det 
finns idag cirka sex miljoner Jehovas vittnen runt om i världen. Dessa är fördelade på 230 
länder. Nationella avdelningskontor är direkt underställda den styrande kretsen. Det svenska 
avdelningskontoret ligger i Arboga, med Georg Svensson som talesman, (Jehovas vittnes 
officiella webbplats, Hämtad 2007-04-18), och härifrån skickas zontillsyningsmän ut. Zon 
eller områdestillsyningsmannen har olika kretsar som denne besöker för att kontrollera. 
Kretstillsyningsmannen är den som svarar över att besöka församlingarna, granska deras 
verksamhet, hålla tal och ge andlig uppmuntran. Alla dessa har i uppgift att kontrollera och 
när något händer i en församling så är det först kretstillsyningsmannen som tillkallas, 
därefter, om bättring inte ses hos individen, tillkallas områdestillsyningsmannen och så 
vidare. På församlingsnivå finns en presiderande tillsyningsman som tillsammans med de 
äldste (utvalda och erfarna manliga medlemmar i församlingen), styr sin församling 
(Tandberg, 2004). Då den presiderande tillsyningsmannen svara direkt till högre 
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tillsyningsman och så vidare så är pressen så klart hög på dessa att det ska flyta problemfritt i 
församlingen. Männen i församlingen har möjlighet att bli biträdande tjänare. Dessa har till 
uppgift att svara för den teokratiska skolan som vid något av veckomötena bland annat visar 
hur det kan gå till då vittnena går i tjänsten. Män i församlingen kan och bör sträva efter att 
bli biträdande tjänare. Sist i hierarkin kommer kvinnor och barn. Kvinnorna har inte något att 
sträva efter förutom att finna ett så bra giftermål som möjligt. Inga platser på de högre 
nivåerna finns att tillgå dem. Församlingarna samlas i sin kyrka som kallas Rikets Sal. Dessa 
lokaler tillhör inte församlingen utan skrivs på avdelningskontoret och därmed huvudkontoret 
(Widell, 1994). Detta för att alla tillgångar ska tillhöra organisationen Jehovas vittnen även 
om församlingen bryter med organisationen. Kostnader och lån i samband med byggnaderna 
står dock församlingarna för. Lämnar man sällskapet blir man alltså av med tillgångarna – 
lokalen - men får behålla skulderna på densamma (Widell, 1994). För att sprida läran ges 
tidningarna Vakttornet och Vakna ut på över 158 respektive 81 språk två gånger i månaden 
(Tandberg, 2004).   
 
8.1.3. Sanningens lära 
Jehovas vittnen tror att jorden skall bestå för evigt och att alla människor, både levande och 
döda, som vill inrätta sitt liv i samklang med Jehovas uppsåt för en förskönad, befolkad jord, 
kan få leva på den för evigt. Hela mänskligheten har ärvt ofullkomlighet från Adam och Eva 
och är följaktligen syndare. Bibeln (Romarna 5:12) säger:  
 

Den lön synden betalar ut är död. De levande är medvetna om att de kommer att dö; 
men vad de döda beträffar, är de inte medvetna om någonting alls.Den själ som 
syndar — det är den som kommer att dö. (Romarna 6:23; Predikaren 9:5; Hesekiel 
18:4, 20, Jehovas vittnes officiella webbplats, Hämtad 2007-04-18) 

 Varje år firas åminnelsen av Jesu död, detta infaller runt våra påsktider och firas vid ett 
särskilt möte i Jehovas vittnens samlingslokaler, Rikets sal. Jehovas vittnen firar inte högtider 
som jul och påsk, de firar heller inte födelsedagar.  
 

När det gäller jul och påsk är motiveringen att Bibeln inte säger att de kristna skall 
fira dessa högtider, och att det dessutom i själva verket är fråga om gamla hedniska 
högtider, som bara har fått en kristen ”etikett”. När det gäller jul, menar man bland 
annat att datumet är fel. Bibeln säger inte vilket datum Jesus föddes, och man menar 
att herdar inte är ute om natten med sina får vid den här tiden på året i Palestina. 
(Lukas 2:8-11) I många gamla icke-kristna kulturer har man firat en högtid eller fest 
vid den här tiden på året, för att fira solens återfödelse och naturens uppvaknande 
till nytt liv (Hälpkällan, [ELEKTRONISK] tillgänglig: www.hjalpkallan.org, hämtad: 
20070502). 

Jehovas vittnen anser att julfirandet grundar sig i sådana fester och att många sedvänjor i 
anslutning till julen kommer från dessa ”hedniska” fester; därför bör kristna inte fira jul. Av 
samma anledning firar de ej heller Alla hjärtans dag, Nyår, Påsk, Halloween eller Alla 
Helgons dag samt Mors eller Farsdag. När det gäller födelsedagar tycker de sig kunna läsa ut 
av Bibeln och historien att Gud inte tycker om att vi firar födelsedagar. 
 

De hänvisar till de två omtalade födelsedagsfirandena i Bibeln, Faraos födelsedag i 
Egypten (1 Moseboken 40:20-22) och kung Herodes födelsedag (Matteus 14:6-10). 
Ingen av dessa var män som tillbad ”den sanne Guden”, menar man, dessutom 
förekom avrättningar vid Faraos födelsedag, och i samband med Herodes födelsedag 
blev Johannes döparen halshuggen. Det ser man som en antydan om att Gud inte 
tycker om födelsedagar. Dessutom menar man även här att populära sedvänjor i 
samband med födelsedagar har ”hedniskt” ursprung, t ex att tända ljus för att hylla 
födelsedagsbarnet (Hälpkällan, [ELEKTRONISK] tillgänglig: www.hjalpkallan.org, 
hämtad: 20070502). 
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Däremot kan Jehovas vittnen komma tillsammans vid andra tillfällen för att äta, dricka och ha 
roligt, bara inte orsaken är att någon har födelsedag, eller att det är en särskild högtid. 

 Jehovas vittnen ställer sig starkt avvisande till alla kyrkosamfund och alla 
etablerade samhälleliga institutioner. De anser att vi lever i ”slutets tid” och att 
Harmagedon, Guds eget blidiga krig, är nära förstående. Harmagedon kommer att 
utplåna de onde och därefter kommer 144 000 utvalda att regera tillsammans med 
Kristus i himlen. På jorden kommer ett paradis att upprättas, ett teokratiskt 
lyckorike för alla som befunnits värdiga att få en chans till ett nytt liv (Tandberg, 
2004). 

En stor fråga under de sista årtiondena har varit blodfrågan. Jehovas vittnen hänvisar till 
bibeln då de nekar till blodtransfusioner. Allt som lever och rör sig skall vara föda för er. . . . 
Men ni skall inte äta kött som har sitt livsblod kvar i sig." Han tillfogade: "För ert livsblod 
skall jag sannerligen kräva räkenskap", (Jehovas vittnes officiella webbplats, Hämtad: 2007-
05-09). Denna fråga är pågående och en stor fråga även för den medicinska vetenskapen då 
vägran till blodtransfusion kräver dödsoffer. Då någon lämnar organisationen bryts all 
kontakt med personen, detta menar Jehovas vittnen, finner man stöd för i bibeln. Individen 
kan antingen bli utesluten, om den har uppträtt annorlunda än det som är föreskrivet ett 
Jehovas vittne eller pratat med fel person, det är helt äldstebröderna som bestämmer vad som 
är acceptabelt eller inte. Då en individ blir utesluten behövs inget utträdesbrev. Om individen 
däremot väljer att lämna organisationen ska ett utträdesbrev skrivas till församlingen, i brevet 
måste den utträdande garantera att hon/han förstår vad det är den lämnar.   
 
 9. Socialisationen inom Jehovas vittnen 
Under denna rubrik finner läsaren en kort berättelse över hur socialisationen inom Jehovas 
vittne kan se ut. Det som beskrivs är taget ur delar av upphovsmakaren till uppsatsens liv och 
kan därför inte styrkas med några referenser. Detta avsnitt ska läsas i direkt anslutning till 
teoriavsnittet där delar av det som lämnas ut här kommer att bestyrkas.  
 
9.1. Den primära socialisationen 
Det lilla barnet får tidigt lära sig att inte synas eller höras. De ska lyda, och respektera sina 
föräldrar och förhålla sig till Jehovas vittnens lära. Jag växte upp med en pappa som inte 
tillhörde Jehovas vittnen och en mamma som när jag var 5 år började undersöka Jehovas 
vittnens lära. Min mormor var redan medlem sedan innan jag föddes och därför lärde jag mig 
snabbt vilka regler som gällde hos mormor och morfar. Min morfar var inte medlem, men 
detta till trots fungerade deras äktenskap problemfritt hela livet ut. Det berodde förmodligen 
på att morfar aldrig opponerade sig emot min mormors val. Då min mamma började studera 
bibeln med min mormor blev min pappa mycket illa berörd. Han kände till medlemmarna i 
just denna församling och ville inte att vi skulle bli förknippade med dessa. Min mamma 
kämpade emot men efter en lång tid av traumatiska upplevelser för alla inblandade övergav 
hon tanken om att studera och bli medlem i Jehovas vittnen. Efter det fanns det en stor illvilja 
mellan min mormor och min pappa. Detta kunde jag inte förstå som liten men som vuxen 
förstod jag att min mormor ställde mamma under ständig press att fullfölja sin vilja att bli 
medlem. Det hörde till mormors religion att hon skulle utöva press för att påverka mamma att 
”ta sitt förnuft tillfånga”. Detta var min primära socialisation, då min mormor var den som 
passade mig under dagarna blev hon också en av dem som skulle komma att bli den 
signifikanta andra för mig. Då deras hus låg för sig själv på landet blev det normalt för mig 
att leka själv eller umgås med de äldre människor som dök upp hos mormor för att studera 
bibeln. Under dessa studier var det tvunget att jag satt tyst och inte störde, blev för mycket 
spring i benen fick jag gå ut för att leka. Under ett par år levde vi nästan som vilken vanlig 
familj som helst med den restriktionen att jag aldrig tilläts ha barnkalas, inte fick några 
julklappar av min mormor och att jag under alla år innan jag började skolan hölls ifrån dagis 
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och lekis. Övriga signifikanta andra var min syster som tog sig an mer ansvar när det gällde 
mig än hon behövde. Min mamma blev sjuk under en period av några år då hon blev tvungen 
att genomgå en stor operation. Det var under den tiden som känslan av att inte vara älskad av 
mamma började infinna sig. Jag förstår i efterhand att mamma säkert var trött och hade ont. 
Hon hade dessutom ett stort beslut att ta då hon INTE ville ta emot blod under operationen. 
Detta var en stor fråga för Jehovas vittnen under sjuttio och åttiotalet och mormor stod säkert 
som pådrivande kraft i frågan. Detta blev ett ständigt återkommande gräl mellan mamma och 
pappa, och familjens närhet rämnade. Mina syskon tog till flykt (min bror var vid detta lag 
gift) och när min syster började studera med mormor vågade min mamma följa sin önskan 
fullt ut.  
 
9.1.2. Den sekundära socialisationen 
Då den primära socialisationen för mig hade medfört ett normativt förhållande till Jehovas 
vittnen var det inte svårt för mig att välja att flytta med min mamma vid skilsmässan. Under 
den tiden i ungdomen då individen skapar sin identitet så bodde jag med min mamma och 
syster i en tvårummare. Detta gjorde stor inverkan på min sekundära socialisation, min 
mamma hade fullt upp med att studera för att kunna bli ett döpt Jehovas vittne, så även min 
syster. Min pappa var sårad och tog avstånd från både mig och min syster. Kontakten med 
den enda världsliga individen bröts för mig, precis som organisationen Jehovas vittnen ville. 
Jag var rådvill, då det inte fanns någon för mig att vända mig till. Inga vänner från skolan fick 
umgås då deras föräldrar var rädda för att deras barn skulle bli påverkade från mig eller min 
mamma. Det var högst förståeligt. Jag lärde nu att det var viktigt hur vi framträdde för 
omvärlden och att rätt framtoning skulle ges. Mina dagar handlade om skola, dagdrömmar, 
och möten. Läxorna fick gå åt sidan då det var mycket att förbereda sig inför varje möte. 
Tisdag, torsdag och lördag var det möte och övriga dagar skulle jag studera bibeln, 
Vakttornet, Vakna eller andra böcker från Jehovas vittnen. I början var dessa böcker lockande 
de talade om hur alla ska vara vänner och hur Jehova vill att du ska uppträda, i direkt 
anslutning till dessa fina texter och bilder fanns sedan texter om vad som händer om du inte 
följer Jehovas vilja. Det gavs även exempel på vad som hänt dem i bibeln som inte följt 
Jehovas ord. Du vill väl leva för evigt, var en slogan som sedimenterades i minnet, klart alla 
barn vill om de tror det är möjligt. Efter hand som jag studerade blev böckerna mer krävande. 
Den bild som målades upp av hur en ung vuxen bör uppträda var sträng. Det krävdes att 
tankarna var rena hela tiden och för en ung att inte tänka på, eller utföra, några sexuella 
handlingar för då skulle det framtida förhållandet till min blivande man förstöras. Jag skulle 
då aldrig kunna njuta av samspelet mellan man och kvinna. Mina sedimenterade minnen var 
det som skapade mitt habitus och jag ville så gärna typifiera mig som ett Jehovas vittne för att 
åtminstone kunna glädja min mamma (när nu min pappa blivit så sårad). Min identitet 
skapades utifrån hur andra ville att jag skulle vara, detta var svårt att bryta som vuxen utanför 
organisationen och har följt mig långt upp i åren. En misslyckad sekundär socialisation hade 
skett. Under några år var jag en aktiv och duktig medlem i Jehovas vittne, dock ej aldrig döpt. 
När så en pockande undran om pojkar kom in i bilden blev jag ett hot mot församlingen. 
Grabbarna i församlingen var de enda jag kunde umgås med. De tjejer som var i min ålder 
var allt för intresserade av vilka de skulle gifta sig med, detta undrade de redan vid 13 års 
ålder. Problemen började uppstå när det stod klart att jag inte fick umgås med grabbarna 
ensam, pojkar och flickor får nämligen inte umgås utan vuxnas granskning, till och med 
förlovade par bör ha sällskap, eller så kallat förkläde, med då de umgås.  Jag blev ju självklart 
uthängd som den onda kraften, då jag antogs ha påverkats av mitt gamla liv, 13 år gammalt, 
och fick skarpa tillsägelser från de äldste i församlingen. Nu blev mitt liv ännu ensammare. 
En manipulativ sida framträdde hos min och inom mig spirade revolutionen. När så en ny 
medlem kom till församlingen fann jag en tillfällig trosfrände. Hon var, precis som jag, 
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revolutionär och vi var snart ute på byn och hängde vid korvlådan varje kväll. När min 
mamma påtalade att jag borde följa med på möten och tänka på hur jag uppförde mig så var 
det total trots som gällde för mig. Från att ha låtit min mamma ha lugn och ro att utöva sin tro 
så skrek nu hela mitt uppträdande efter uppmärksamhet. Då jag inte längre uppträdde efter 
lärans regler, så fick inte min mamma och syster låtsas om mig. För dem var jag tvungen att 
vara som död, kanske är det därför min mamma inte lagade mat, pratade eller på annat sätt 
uppmärksammade mig. Detta var början av den resocialisation, eller växling som skedde 
inombords likväl som på utsidan. Tyvärr gick denna resocialisation inte så bra då min 
mamma valt en man att gifta sig med en man som bodde i en stad tre mil bort. Jag vägrade att 
flytta med och precis fyllda femton år flyttade jag ihop med min kille som sedan blev den 
som fick stå för resterande sekundära socialisation. Det var enkelt för jag var redan van att 
uppträda på det sätt andra ville. Vad som var svårt var att veta att min mamma bara släppte 
mig så lätt. Krisen blev att bibehålla min subjektiva verklighet.  
 
9.1.3. Livet efter resocialisationen 
Att skapa sig en ny verklighetsbild var inte något som var lätt. Att pendla mellan hopp och 
förtvivlan är vanligt. Jag reagerade med ilska. En ilska mot det som gjort mig så ont var 
tvunget att komma ur någonstans och ett hårt skal bildades runt mig. Det gjorde ont mentalt i 
mig att se hur lättade min mamma blev då jag själv tog ett beslut att flytta och att hon slapp 
den omedelbara kontakten med mig. Min resocialisation tog många år och var många gånger 
krävande för mig då en naiv bild av samhället hade etsat sig fast mentalt. Detta är beskrivet 
som något mycket vanligt förekommande bland unga kvinnor som är medlemmar ur Jehovas 
vittnen eller är före detta medlemmar. Föreningen Hjälpkällan, beskriver det som att de 
fastnar mentalt i en naiv bild där mannen har huvudrollen och de bara ska agera så som 
mannen finner lämpligt. Det är även vanligt att den mentala åldern inte utvecklas som 
vanligt, det är eftersträvansvärt att inte söka kunskap utan bara ta emot det som erbjuds och 
förhålla sig till detta. Det skapar grund för en rädsla till nya kunskaper och individen kan få 
svårt att processa information. Just så blev det för mig, jag fastnade i ett förhållande där jag 
var beroende av mannens godkännande, jag var dessutom ekonomiskt beroende då jag bara 
var femton år och inte hade något jobb. Jag hade svåra inre kriser, ilska mot dem som borde 
älska mig men inte behandlade mig kärleksfullt. Detta ledde obönhörligt till en känsla av att 
inte räcka till eller vara värd att älskas som än idag kan krypa sig på när jag känner mig 
hotad, stressad eller ställs i en situation som är obehaglig. Det är, ska man inte glömma, en 
pågående process att återskapa en social verklighetsuppfattning.  
 
10. Teoretiskt perspektiv 
Under denna rubrik kommer jag att redovisa den teori som uppsatsen är formad kring. Jag 
börjar med att ta upp vissa centrala begrepp inom Berger & Luckmanns teori, därefter följer 
en fullständig presentation över deras teori. Teorins avgränsning beskrivs därefter, med en 
liten kommentar över varför inga andra teorier valts att användas. Sist har jag förlagt en 
teoridiskussion som kommer att kopplas samman med den korta berättelse som läsaren finner 
i förra avsnittet.    
 
10.1. Kunskapssociologiska begrepp 
I detta stycke tänker jag ta upp de begrepp som är centrala inom den teori som används i 
uppsatsen. Begreppen är från tagna från Berger & Luckmanns kunskapsociologi, som du 
finner beskriven under rubriken, Teoriavsnitt. För att läsaren lättare ska uppfatta begreppen 
kommer de att textas i kursiv text. För att läsaren ska förstå hur den primära socialisationen 
internaliseras inom en organisation som Jehovas vittnen hänvisas till den korta berättelse ur 
verkligheten, i stycket ovan.  
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Vi som individer pendlar mellan att se samhället som objektiv och subjektiv verklighet. 
Begreppet objektiv verklighet har i Berger & Luckmann (2003) betydelsen att, samhället är 
det den skapats till att vara, av individerna som lever i just det samhället. Den subjektiva 
verkligheten beskriver hur individens handlingar skapar det samhälle som individen befinner 
sig i. Genom en ständig dialektik mellan objektiv och subjektiv verklighet blir samhället en 
verklighet i sig självt, som inte kan inskränkas till något annat.   
 Begreppen internalisering, objektivering och externalisering är grunder i processen som 
skapar vår vardagsverklighet. Internaliseringen, där människan beskrivs som en social 
produkt av samhället, objektiveringen, där samhället beskrivs som en objektiv verklighet och 
externaliseringen, där samhället beskrivs som en produkt av mänskliga handlingar. På dessa 
grunder menar Berger & Luckmann att vår verklighet är formad.  
Nästa begrepp som är viktigt för läsaren är socialisation, primär och sekundär.  
Socialisation är ett begrepp som används då en individs kunskapsskapande ska beskrivas. 
Under denna tid finns ofta en eller flera signifikanta andre/andra, individer runt barnet som 
överför kunskaper över hur den objektiva respektive subjektiva verkligheten ska förstås. 
 Den primära socialisationen fortgår under individens första år. Under den processen 
internaliseras normer och värderingar hos individen. Dessa bildar sedan den grund som 
individen har att typifiera sin sociala verklighet. 
 Den sekundära socialisationen är den process som följer individen under resten av livet. Ett 
livslångt lärande, som leder till att individen tar sig till nya nivåer inom dennes objektiva 
värld. 
 Begreppet resocialisation uppstår då socialisationen misslyckats. Då en skev bild av 
verkligheten förmedlats kan detta leda till en diskrepans mellan identitet och 
verklighetsuppfattning. Individen uppfattar under den primära socialisationen typifieringar 
som under den sekundära socialisationen kommer att uppfattas på ett annat sätt.  
 
10.2. Berger & Luckmanns kunskapssociologi 
I detta avsnitt presenteras Berger & Luckmanns Kunskapssociologiska teori. Avsnittet börjar 
med en kort introduktion av hur Berger & Luckmanns definition av hur dialektiken mellan 
människa och samhälle fungerar. Detta följs av en redogörelse för hur den enskilde individen 
upplever sin verklighet, enligt Berger & Luckmanns teori. För att kunna relatera till hur före 
detta medlemmar av den religiösa organisationen Jehovas vittnen skapar och förstår sin 
sociala verklighet beskriver jag hur den subjektiva verkligheten återspeglar sig för en medlem 
av Jehovas vittnen. 
 
10.2.1. Introduktion  

Berger och Luckmann menar att kunskapssociologins verksamhet bör arbeta med den 
empiriska mängden kunskap i mänskliga samhällen och att undersöka de processer som får 
olika kunskaper att etableras som verklighet i samhället. Dessa två ska undersökas vilket 

leder till en analys av den sociala verklighetskonstruktionen (Berger & Luckmann, 2003).  
 

Två nyckelbegrepp utkristalliserar sig om vilka de säger att, 
 ”verkligheten” som en egenskap tillhörande fenomen som vi erkänner existerar 
oberoende av vår egen vilja (vi kan inte ”önska bort dem”), och att definiera 
”kunskap” som vissheten om att fenomenen är verkliga och att de äger specifika 
kännetecken (Berger & Luckmann, 2003). 

 Enligt Berger & Luckmann producerar samhällsmedborgarna verkligheten och därmed ska 
kunskapssociologin ägna forskning åt att fastställa utformningen av social verklighet. 

 
 Den centrala frågan när det gäller den sociologiska teorin kan då formuleras på 
följande sätt: Hur är det möjligt att subjektiva betydelser blir objektiva fakticiteter? 
… Hur kan det ske att mänsklig aktivitet (Handeln) frambringar en värld av ting 
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(choses)? Med andra ord krävs det för att man rätt skall förstå samhällets 
”verklighet sui generis” att man undersöker det sätt på vilket denna verklighet 
konstrueras. (Berger & Luckmann., 2003). 

 
Kunskapssociologin har alltså ett både mikro- och makrosociologiskt synsätt. De undersöker 
en ständigt pågående dialektik mellan människan och samhället, samt hur dessa skapar och 
omdanar varandra. Denna C-uppsats har i syfte att fördjupa förståelsen för hur före detta 
medlemmar ur den religiösa organisationen skapar, och förstår en ny social verklighet. I 
följande stycke kommer det att ges förklaring i hur en individ uppfattar och formar sin 
verklighet, något som även sker då en medlem ur Jehovas vittne lämnar organisationen, och 
ska omforma sin vardagsverklighet.  
  
10.2.2. Objektivering 
Det karakteristiskt mänskliga är, enligt Berger och Luckmann, att vårt förhållande till vår 
omgivning kännetecknas av en öppenhet (world-openness). Detta medför dels att mänsklig 
karaktär och präglingen på människan är lika stor till antalet som det finns olika socio- 
kulturer. Hur syftar då detta till att fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den 
religiösa organisationen skapar, och förstår en ny social verklighet? Hur detta kan påverka 
identiteten och jaget kommer att presenteras närmre i nästa stycke. För att kunna se helheten 
måste man ibland gå in i delarna först. Man kan visserligen säga att människan har en natur, 
men det är meningsfullare att säga att människan konstruerar sin egen natur, eller enklare 
uttryckt att människan skapar sig själv (Berger & Luckmann, 2003). Berger och Luckmann 
beskriver identiteten och jaget som en viktig sida att ta hänsyn till vid frågan om hur 
individen formar sin verklighet. 
  

Den mänskliga organismens och det mänskliga jagets gemensamma utveckling i en 
socialt bestämd miljö står i samband med det speciellt mänskliga förhållandet mellan 
organismen och jaget. Detta förhållande är excentriskt. Å ena sidan är människan en 
kropp, på samma sätt som det kan sägas om varje annan animal organism. Å andra 
sidan har människan en kropp. Det vill säga att människan upplever sig själv som ett 
väsen som inte är identiskt med sin kropp utan som tvärtom disponerar över kroppen. 
Människans upplevelse av sig själv står med andra ord alltid och väger mellan att 
vara och att ha en kropp, och jämvikten måste justeras om och om igen ……. För att 
nå fram till en adekvat förståelse av vilket mänskligt femomen som helst måste man 
ta både dessa aspekter med i beräkningen, av skäl som har sin grund i fundamentala 
antropologiska fakta.(Berger & Luckmann, 2003, s. 66-67). 

För att kunna få förståelse över ett mänskligt fenomen behöver hänseendena tas till båda 
aspekterna, att människan är, och att människan har, en kropp. Människans självskapande 
sker i ett socialt sammanhang, i detta fall en religiös organisation. Det är inte enbart den egna 
individen människan oavbrutet skapar, även samhällsordningen är en mänsklig produkt, 
konstruerad genom en konstant samverkan mellan samhällelig och social verksamhet. Berger 
& Luckmann definierar den som externaliseringen. Samhällsordningen existerar enbart som 
en mänsklig produkt – såväl till sin uppkomst som i sin existens i varje ögonblick – och kan 
aldrig ges någon annan ontologisk status (Berger & Luckmann, 2003). Enligt Berger och 
Luckmann måste vi realisera en analys av samhällsordningen. Resultatet av denna kan sedan 
utvecklas till en instutionaliseringsteori. Först då förstår vi hur ordningen i samhället växer 
fram vidmakthålls och går vidare till nästa generation (Berger & Luckmann 2003).  
 
10.2.3. Institutionalisering 
För att förstå institutionaliseringens upphov är det viktigt att vara medveten om att all 
mänsklig aktivitet (under externaliseringen) tenderar att bli vanemässig (habitualization). 
Alla handlingar som upprepas kontinuerligt inplaceras i ett mönster och kan sedan upprepas 
med mindre ansträngning – något som leder till att de genom själva handlingen uppfattas av 
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den handlande som själva mönstret för handlingen. Denna rutinisering innebär inte att 
handlingarna förlorar sin mening – den begränsar bara antalet handlingsalternativ. Den 
viktigaste delen av handlingarnas rutinisering, eller förvandling om man så vill, sammanfaller 
med dess institutionalisering. Det senare fenomenet uppträder så fort det finns en ömsesidig 
typifiering/rolldefinition av vanemässiga handlingar hos olika slags aktörer. Individer 
klassificerar olika aktörer eller handlingar till något typiskt för just den funktionen.  
 
10.2.4. Typifiering och instutionen 
Varje typifiering av detta slag är en institution. Medlemmar av Jehovas vittnen typifieras som 
just medlemmar av denna organisation. De lär sig tidigt hur deras verklighet skiljer sig från 
andras verklighet, och vi ser deras religiösa organisation som en institution i samhället.  
Institutioner i sin tur skapar en syn som säger att handlingar X utförs av aktörer av typ X. 
Detta förhållande implicerar av nödvändighet historicitet och kontroll - ovan nämnda 
ömsesidiga typifieringar av aktörers handlingar skapas i en gemensam historia. 
Institutionerna har, enligt Berger och Luckmann, alltid en historia, av vilken de är 
produkterna. Det är omöjligt att förstå en institution om man inte förstår den historiska 
process varigenom den frambringades (Berger & Luckmann, 2003).  
Då Berger & Luckmann beskriver internaliseringen av verkligheten beskriver de handlingar 
och typifieringar som skäl till överföringen av synen på verkligheten. Det sker, menar de, i 
sammanhang till arbete, sexualitet och territorialitet. Genom internalisering till 
nästkommande generation blir institutionaliseringen verklig, den legitimeras som en sann 
verklighet.   
 Först nu menar Berger & Luckmann, talas det om en egentlig social värld som en 
innehållsrik och betydelsefull verklighet. En institutionaliserad värld upplevs som en objektiv 
verklighet genom en process där de externaliserade produkterna av den mänskliga aktiviteten 
får en objektiv karaktär – något som kallas objektivering. 

 Det är viktigt att poängtera att förhållandet mellan människan, den som producerar 
något, och den sociala världen, hennes produkt, är och förblir dialektiskt. Det vill 
säga att människan (givetvis inte isolerad utan i sina kollektiv) och hennes sociala 
värld interagerar med varandra. Produkten återverkar på producenten. 
Externalisering och objektivering är moment i en fortlöpande dialektisk process 
(Berger & Luckmann, 2003)  
 

10.2.5. Internalisering 
Externalisering, objektivering och internaliseringen är alla begrepp som återfinns i 
kunskapsociologin. Med dessa tre nyckelbegrepp är Berger och Luckmanns teori om den 
sociala världen möjlig att fullborda i en sats som ger oss att; samhället är en mänsklig 
produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en social produkt (Berger & 
Luckmann, 2003).  
I samband med formningen av den objektiverade världen spelar språket en fundamental roll. 
Då denna värld ska legitimeras fungerar språket som dess främsta hjälpmedel. Språket, menar 
Berger & Luckmann, är en del av denna värld som uttryckligen styr vårt tillgängliga 
kunskapsförråd, vilket följaktligen tas för givet.  
 

Kunskapen [utgör] kärnan i samhällets grundläggande dialektik. Den 
”programmerar” de kanaler genom vilka externaliseringen producerar en objektiv 
värld. Den objektifierar denna värld genom språket och den kognitiva apparat som 
baseras på språket, dvs. den underordnar den i objekt som uppfattas som verklighet. 
Under socialisationen internaliseras den på nytt som objektivt giltig sanning. 
Kunskapen om samhället innebär alltså både att den objektiverade sociala 
verkligheten uppfattas och att denna verklighet fortlöpande produceras (Berger & 
Luckmann, 2003).  
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Genom språket ges individerna möjlighet att dela erfarenheter och göra de erfarenheterna 
sanna (objektiverade). Som medlem i Jehovas vittne begränsas detta kunskapsförråd och 
detta har en återverkan i individens objektivering av verkligheten. Medlemmar inom Jehovas 
vittnen uppmanas att använda samma språk och vissa ord eller fraser upprepas så att de nya 
medlemmarna snabbt ska tillämpa dessa i sitt språk. Berger och Luckmann menar att olika 
”kunskaper”, beroende på deras relevans de har och vilken komplexitet och vikt de besitter, 
måste bekräftas genom olika symboliska föremål och/eller handlingar.  
Förhållandet mellan roller och kunskap går att analysera utifrån två perspektiv. Om rollerna 
ses ur den institutionella ordningen förefaller de som institutionella representationer och 
förmedlingar av de institutionellt objektiverade kunskapsproducenterna. Ser vi ur rollernas 
perspektiv innefattar varje roll vissa socialt bestämda kunskaper. Om dessa två kan sägas att 
den förra gör att samhället enbart existerar genom individers medvetenhet om detta, medan 
den andra gör att det individuella medvetandet är socialt betingat. Den institutionella 
ordningen är således enbart verklig i den utsträckning den förverkligas av de utförda rollerna 
och att dessa roller representerar en institutionell ordning vilken bestämmer deras karaktär 
och därtill hörande kunskaper. Ur ett kunskapssociologiskt perspektiv är denna rollanalys 
betydelsefull då, den blottar de förmedlande stadierna mellan de makroskopiska 
betydelseuniversa som objektiveras i ett samhälle och de sätt på vilka dessa universa är 
subjektivt verkliga för enskilda individer. Individen kan alltså finna sina olika roller i 
samhället genom denna rollanalys.  
 

Man kan alltså till exempel analysera de makroskopiska sociala rötterna till en 
religiös världsuppfattning i vissa kollektiv (…) och också analysera det sätt på vilket 
denna världsuppfattning framträder i en individs medvetande. De båda analyserna 
kan bara sammanställas med varandra om man undersöker på vilka sätt individerna 
i sin totala sociala aktivitet relaterar till kollektivet i fråga (Berger & Luckmann, 
2003).  

Omfattningen av en institutionalisering är beroende på hur allmängiltig dess relevans är, och 
påverkar således även av typifiering av roller. Består samhället av många gemensamma 
relevansstrukturer kommer institutionaliseringen att vara omfattande och omvänt, den blir 
marginell om bara några av dessa strukturer är gemensamma. Den sistnämnda strukturen kan 
göra den institutionella ordningen starkt splittrad då dessa relevansstrukturer endast delas av 
vissa grupper men inte av samhället i sin helhet.  
Denna institutionella segmentering kan leda till att olika socialt segregerade underordnade 
betydelseuniversa uppstår. Dessa är följder att av att rollspecialiseringen gått mot ett tillstånd 
där den rollspecifika kunskapen blir kunskapsförrådet. Den typifierade rollerna som medlem 
ur Jehovas vittnen skapar ett utanförskap i samhället för individen, även om detta är självvalt, 
med organisationens goda gillande. 
Ytterligare en viktig aspekt att uppmärksamma i detta sammanhang är frågan om hur den 
institutionella ordningen objektifieras. Den omfattningen i vilken den institutionella 
ordningen uppfattas som en icke-mänsklig fakticitet, verklighetens status som reifierad, eller 
uppfattningen av mänskliga fenomen som om de var omänskliga objekt. Reifikation innebär 
att människan är benägen att glömma att hon själv skapat sin omvärld samt att uppfattningen 
av den dialektiska relationen mellan människa och hennes omvärld, producent och produkt, 
har försvunnit ur hennes medvetande. Den reifierade världen upplevs som något främmande 
över vilket människan inte har någon kontroll. Denna motsägelsefulla fas i 
objektiveringsprocessen kan beskriva både hur institutioner och roller reifieras.  
Om rollen reifieras kan detta leda till att individen helt uppslukas i sin typiska roll som 
exempelvis ett Jehovas vittne. Det är detta som organisationen Jehovas vittne har som mål att 
sätta i kraft.  

Detta betyder att reifikationen av rollerna minskar den subjektiva distans som 
individen kan hålla mellan sig själv och sitt rollbeteende. Den distans som ingår i all 
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objektifiering finns givetvis kvar, men den distans som de-identifikationen ger 
krymper intill obefintlighet. Slutligen kan själva identiteten (det totala jaget, om man 
föredrar det) reifieras, både ens eget och andras. Då uppträder en total identifiering 
av individen med de typifieringar han tilldelats i samhället. Han uppfattas som 
ingenting annat än den typen (Berger & Luckmann, 2003). 

 En analys av reifikationen är alltid viktig att göra då den hjälper oss att inte bli fånga i en 
odialektisk uppfattning om relationen mellan vad människor gör och vad de tänker. 
 
10.2.6.  Legitimering av objektiv och subjektiv verklighet  
Ytterligare en grundläggande byggsten i Berger och Luckmanns kunskapssociologi är 
legitimering. Legitimeringens har till funktion att bekräfta redan befäst kunskap, 
objektiverade sanningar blir till subjektiva kunskaper. Berger & Luckmann beskriver 
legitimeringen som en ”andra ordningens” objektivering av betydelsen. De menar att 
legitimeringen producerar nya betydelser som tjänar att integrera de betydelser som redan 
är förknippade med disparata institutionella processer (Berger & Luckmann, 2003).  
Den institutionella ordningen måste i sin helhet i samhället göras meningsfull för individen, 
dessutom måste individens liv i sin helhet få ett subjektivt meningsfullt värde. Olika, 
institutionellt förhandsdefinierade, faser i individens tillvaro måste ges en betydelse så att de 
blir en helhet som är subjektivt plausibel. Berger & Luckmann menar att, legitimering inte är 
nödvändig under institutionaliseringens inledande skede då alla, av institutionen, berörda 
parter uppfattar den som en självklarhet. Det uppstår dock problem då dess objektiverade 
status ska överföras till en ny generation – då finns ett behov av legitimering när 
institutionerna inte längre kan ses som självklarheter. I detta sammanhang kommer 
legitimeringen att fungera som en process som förklarar och försvarar den institutionella 
ordningen.  
Legitimeringen är åtskiljbar i uppdelade analytiska nivåer för att kunna skapa en bättre 
förståelse av dem, i verkligheten är det dock omöjligt att göra en konkret distinktion.  
Legitimeringen initieras så snart ett system av lingvistiska objektifieringar av mänsklig 
erfarenhet överförs till en annan generation. Dessa system kan vara ordförråd där själva 
legitimeringen är infogade i dessa ordförråd. I den första nivån legitimeras ”självklar” 
kunskap eller antaganden inom vilka all annan kunskap vilar. I den andra nivån av 
legitimering finns grundläggande teoretiska antaganden som består av olika 
förklaringsscheman som relaterar olika samlingar av objektiva betydelser till varandra. Det 
kan till exempel handla om ordspråk, myter, sagor eller folkliga visdomsord. I den tredje 
nivån av legitimering finns explicita teorier som är spridda i olika sektorer och institutioner. 
Tillträde till dessa nivåer ges bara till vissa individer, det kan handla om individer som 
genomgår olika övergångsriter. Den fjärde och sista nivån utgörs av symboliska universa.  
Detta är en samlad teoretisk tradition som inbegriper olika betydelseområden och den 
institutionella ordningen i sin helhet i kunskapssociologin. Berger & Luckmann menar att det 
symboliska universum skapar ordning i individens subjektiva uppfattning av sin egen 
biografi, det gör att upplevelser tillhörande olika sfärer av verkligheten integreras i ett 
gemensamt övergripande betydelseuniversum. En sådan ordnad legitimerad funktion är för 
övrigt knuten till ”riktigheten” av individens subjektiva identitet. Kunskapssociologin såväl 
som den symboliska interaktionismen påpekar det osäkra i jagets uppkomst. Berger & 
Luckmann bildar uppfattningen om att socialisationens goda respektive svaga natur i sig inte 
alltid behöver utmynna i en deterministisk identitet.  
 

Den är beroende av individens relationer med signifikanta andra, som kan förändras 
eller försvinna (…) Mytologiskt talat är individens ”verkliga” namn det som hans 
gud gett honom. Individen kan sålunda ”veta vem han är” genom att förankra sin 
identitet i en kosmisk verklighet som är skyddad både mot olika tillfälligheter i 
samband med socialisationen och mot de ondartade omvandlingar av jaget som kan 
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uppträda i gränsupplevelserna. Även om hans grannar inte vet vem han är och även 
om han själv kanske glömmer det i mardrömmens vånda, kan han lugna sig med att 
hans ”sanna jag” ytterst är en verklig entitet i ett universum som ytterst är verkligt. 
Gudarna vet det – eller psykiatrin – eller partiet (Berger & Luckmann, 2003). 

Den objektiva verkligheten är följaktligen beroende av den subjektiva och dessa två existerar 
i ett dialektiskt förhållande där legitimering och objektivering har en stor funktion. Utifrån 
denna kunskap utforskar kunskapsociologin hur vår subjektiva verklighet formas, 
vidmakthålls.  
 
10.2.7. Subjektiv verklighet  
Då samhället existerar i en dubbel bemärkelse - både som objektiv och som subjektiv 
verklighet måste en teoretisk uppfattning ta sin utgångspunkt ur båda aspekterna. Endast 
genom att se den dialektiska interaktionen emellan internalisering, objektivering och 
externalisering kan helhet ges. Dessa tre ska inte uppfattas i tidsföljd, utan måste uppfattas 
som verkande parallellt med varandra. Individen genomgår under internaliseringsprocessen 
en socialisation, detta är själva processen genom vilken internaliseringen överförs och det 
sker i två stadier; primär och sekundär. I denna process grundas individens fullständiga 
förståelse för medmänniskorna och samhället samt den sociala verkligheten som den är, ur 
den signifikante andres perspektiv. Den primära socialisationen äger rum i barndomstiden 
och hjälper individen att bli en samhällsmedlem. Den sekundära socialisationen är en 
pågående process, som varar hela livet, individen orienterar sig in i nya sfärer av den 
omgivande objektiva verkligheten. Individen föds in i en objektiv social struktur där en 
signifikant andre spelar en avgörande roll under socialisationsprocessen. Den eller de 
signifikanta andra är föreskrivna och kan inte ersättas, deras definitioner av situationen 
genererar grunden för individens objektiva verklighet. Individen internaliseras inte bara till 
den sociala strukturen utan även en social värld. 
Då individen samspelar med signifikanta andra skapas till slut en reflektion attityden hos 
signifikanta andra, Berger & Luckmann beskriver det som att individen blir vad han eller hon 
kallas av sina signifikanta andra.  
 Processen fullbordas då individen vidmakthåller dessas roller och attityder, och slutligen 
hela signifikanta andras värld. Internaliseringsprocessen har som vi kan se två sidor – dels 
tillskrivs individen en identitet och dels en subjektiv tillskrivning av den sociala världen.  
Detta sker i samma internaliseringsprocess genom samma signifikanta andra (Berger & 
Luckmann, 2003).  
 Berger och Luckmann beskriver denna fas i socialisationen som en avgörande fas. Det är nu 
den generaliserande andre bildas i medvetandet. Samtidigt som individen skapar sin 
subjektiva identitet så etablerar individen en objektiv verklighet av samhället som den ser det. 
Samhälle, identitet och verklighet kristalliseras subjektivt under samma 
internaliseringsprocess. Denna kristalliseringsprocess sker jämlöpande med språkets 
internalisering (Berger & Luckmann, 2003). Barnet upplever den signifikanta andras värld 
som en konkret och faktisk värld. 
 Den sekundära socialisationen konstrueras av internalisering från institutionella 
undervärldar, detta kräver att individen tillägnar sig relevanta rollspecifika ordförråd. Detta 
medför även internalisering av olika semantiska fält, dessa fält kommer att styra tolkningarna 
inom ett institutionellt område. Undervärldarna har funktionen att vara partiella verkligheter 
för individen, i förhållande till den ”basvärld” individen tillägnar sig under den primära 
socialisationen.  
Berger och Luckmann beskriver övergången från den primära till den sekundära 
socialisationen som: 

De formella processerna vid sekundär socialisation bestäms av dess grundläggande 
problem: den förutsätter alltid en föregående primära socialisationsprocess; det vill 
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säga att den måste handskas med ett redan format jag och en redan internaliserad 
värld. Den kan inte konstruera subjektiv verklighet ex nihilo. Detta erbjuder ett 
problem därför att den redan internaliserade verkligheten har en tendens att leva 
kvar. Det nya innehållet som nu ska internaliseras måste på något sätt fogas till 
denna redan närvarande verklighet. Det uppstår följaktligen ett problem vad 
beträffar överensstämmelsen mellan den ursprungliga och den nya internaliseringen 
(…) För genomförd och bevarad konsekvens vid sekundär socialisation fordras olika 
metoder att begreppsmässigt integrera olika slag av kunskaper (Berger & 
Luckmann. 2003).  

Särskiljande för båda socialisationerna är att den primära socialisationen har en önskan att 
efterlikna medan den sekundära socialisationen har en önskan om radikala förändringar. 
För att vidmakthålla den tillskrivna subjektiva verkligheten behöver individen en 
känslomässigt laddad bekräftelse, tillhandahållen av hans signifikanta andra. Genom att de 
ständigt bekräftar individens identitet som en del av den subjektiva verkligheten, blir de en 
viktig del, om ej den enda, i vidmakthållandet av den sociala verkligheten.  
 

För att ta ett annat exempel: om man är troende katolik, behöver inte verkligheten av 
ens tro hotas av icke-troende affärsvänner. Men det är mycket sannolikt att den hotas 
av en icke-troende hustru. I ett pluralistiskt samhälle är det följaktligen en logisk 
inställning när den katolska kyrkan tolererar en lång rad av olika slags förbindelser 
med medlemmar av skilda trosriktningar inom det ekonomiska och politiska livet men 
fortfar att se med ogillande på giftermål mellan individer av olika tro (Berger & 
Luckmann, 2003). 

Det ständigt pågående samtalet är en annan viktig faktor i verklighetens upprättande eller 
vidmakthållande. Kommunikationen vidmakthåller och förändrar verkligheten konstant. 
Genom att tillägga eller utesluta yttranden i talet kan verklighetssfärerna, tagna för givet som 
de är, förstärkas eller försvagas. Berger och Luckmann beskriver att:  
 

 Det är en sak att utföra en sexualhandling som man är generad över. Det är något 
helt annat att tala om det i förväg eller efteråt. Omvänt ger samtalet fasta konturer åt 
sådant som tidigare uppfattat på ett flyktigt och oklart sätt. Man kan hysa tvivel 
rörande sin religion; tvivlen blir verkliga på ett helt annat sätt när man diskuterar 
dem. Då ”övertygar man sig själv” om dessa tvivel; de objektifieras som verklighet i 
ens eget medvetande (Berger & Luckmann, 2003).  

Det kan alltså verka hämmande för en individ att inte få tala om sina tvivel för andra och det 
har Jehovas vittnen tagit fasta vid. Den som uttalat tvivlar eller läser annan litteratur än den 
som är föreskriven dem blir tagen åtsidan för att talas till rätta av de äldste i församlingen.  
Detta innebär att individen och dess subjektiva verklighet är beroende av en social bas med 
tillhörande verklighetsbevarande processer, Berger och Luckmann rubricerar dem som 
plausibilitetsstrukturer.  
 

 Den individ som i många år lever bland människor av en annan tro och avskuren 
från gemenskapen med dem som delar hans egen, betraktar sig kanske fortfarande 
som exempelvis katolik. Bön, religiösa övningar och liknande tekniker gör kanske att 
hans gamla katolska verklighet förblir subjektivt relevant för honom. I sämsta fall 
gör teknikerna det kanske möjligt för honom att fortfarande betrakta sig som katolik. 
Subjektivt töms de emellertid på ”levande” verklighet såvida de inte ”får nytt liv” 
genom social kontakt med andra katoliker. Visserligen kommer den enskilde vanligen 
ihåg verkligheterna i sitt förflutna. Men sättet att ”friska upp” dessa minnen består i 
att samtala med dem som tillmäter dem samma relevans (Berger & Luckmann, 
2003).  

Detta kan förklara varför Jehovas vittnen uppmanar till att gifta sig inom organisationen, att 
arbeta för någon inom församlingen eller i anslutande församling och att inte umgås med 
någon som inte tillhör organisationen Jehovas vittnen.   
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Precis som Berger och Luckmann beskriver så sker ibland så kallade ”växlingar”. Detta sker 
då en individs fullständiga ”varande” totalt omvandlas. Växlingen innefattar att en 
resocialisation sker och processen med en resocialisation innebär att individen måste upplösa 
sin subjektiva verklighet, med dess nomiska strukturer för att skapa nya verkligheter. För att 
detta ska vara möjligt behöver individen en social bas eller en plausibilitetsstruktur. Den/de 
signifikanta andra finns i den sociala basen för att orientera individen i den nya världen. 
Berger & Luckmann, (2003) hävdar att ingen radikal transformation av den subjektiva 
verkligheten (inberäknat givetvis identiteten) är tänkbar utan en sådan identifiering, som 
oundvikligen leder till en replikation av barndomsupplevelser präglade av känslomässigt 
beroende av signifikanta andra.  Ett exempel på detta ger Berger & Luckmann då de tar upp 
den religiösa omvändelsen: 
 

Det är bara inom den religiösa gemenskapen, ecclesia, som omvändelsen effektiv kan 
hållas levande som plausibel.(…) upplevelsen i form av en omvändelse är ingenting 
märkligt. Vad det verkligen gäller är om man kan fortsätta att ta den på allvar; 
bevara en känsla av dess plausibilitet. Där kommer den religiösa gemenskapen in. 
Den tillhandahåller den oumbärliga plausibilitetssturkturen för den nya verkligheten. 
(…) religionen kräver en religiös gemenskap eller församling, och för att leva i en 
religiös värld krävs anslutning till denna gemenskap. Plausibilitetsstrukturerna vid 
religiös omvändelse har imiterats av världsliga krafter som arbetet på att befrämja 
växling. De bästa exemplen finner man på de områden som omfattar politisk 
indoktrinering och psykoterapi (Berger & Luckmann, 2003) 

Jag har här tagit upp de olika relevanta delarna som krävs för en god socialisation. Det har 
även diskuterats vad som kan gå fel och vad som föregår en resocialisation. När individen 
internaliserar en social verklighet och håller den för sann, så sker det dock alltid i det 
kontextuella samhället individen lever i. Vad händer om individens olika signifikanta andra 
lever i olika världar? Berger & Luckmann beskriver dessa individer som pendlande mellan 
olika diskrepanta världar. Om detta sker under resocialisationen kan en mycket manipulativ 
individ träda fram. Individen kan även ha tillhandahållit sig dessa diskrepanta världar tidigare 
och detta skapar ett slags förräderi mot individens identitet.  
 

Den subjektivt valda identiteten blir en fantasiidentitet, objektifierad i individens 
medvetande som hans ”verkliga jag”.  (…) det är uppenbart att om detta fenomen 
når vidsträcktare spridning kommer det att medföra spänningar och oro inom den 
sociala strukturen, något som kommer att hota de institutionella programmen och 
deras verklighet som tagits för given (Berger & Luckmann, 2003). 

För individer som varit medlemmar i den religiösa organisationen Jehovas vittnen kan detta 
bli en verklighet. Det har oftast inga signifikanta andra då de genomgår sin resocialisation 
och de har svårighet att skapa nya sociala baser. De står med fötterna i skilda världar, 
diskrepansen är stor mellan den värld de kommit från och den värld de träder in i.  
Berger & Luckmann beskriver detta som konkurrerande verklighetsdefinitioner, som gör att 
motverkligheter börjar objektiveras i olika ”marginalgrupper” vilka i sin tur utgörs av 
individer vilkas socialisation misslyckats. Dessa grupper inleder egna socialisationsprocesser. 
 
10.3. Avgränsning 
Uppsatsens teoriavsnitt använder sig endast av Berger & Luckmanns kunskapssociologiska 
teori. Anledningen till detta är dess möjlighet att fullständigt ge alla vinklar på hur individen 
skapas från den primära socialisationen till den sekundära socialisationen. Här finner jag även 
hur en misslyckad socialisation och en resocialisation ser ut. 
 
10.4. G. H. Mead och den symboliska interaktionismen 
Synen på jaget och identitetsskapandet skiljer sig inte mycket mellan kunskapssociologin och 
den symboliska interaktionismen. Båda koncentrerar sin forskning på dialektiken mellan 
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individ och samhälle. Det som kunskapsociologin kallar typifiering kallas inom den 
symboliska interaktionismen en symbol som binder individen samman med andra i samhället. 
Att dela samma språk kan vara en symbol eller att tillhöra samma församling. Då den 
symboliska interaktionismen inte behandlar frågor som handlingar som begränsar individen i 
samhället har jag dock avgränsat mig att inte vidare använda denna teori (Giddens, 2003). 
 
 
10.5. Teoridiskussion 
Berger & Luckmanns kunskapsscoiologi byggs runt de tre hörnstenarna 

• människan är en social produkt, den primära och sekundära socialisationen är viktiga, 
här ses även om en resocialisation äger rum.  

• samhället är en objektiv verklighet, individen skapar sin objektiva bild av samhällets 
organisering, individens legitimering av olika begreppsbevarande universa.  

• samhället är en mänsklig produkt, individen skapar sina begrepp utifrån de kunskaper 
och typifieringar som finns sedimenterade i minnet.  

Jämförs då individens uppfattning och formning av den sociala verkligheten inom en 
organisation som Jehovas vitten ses internaliseringen under den primära socialisationen som 
en inte så svår bit. Att få små barn att applicera ett språk, beteende, habitus och en social 
verklighet är inte svårt under sådan stark påverkan som Jehovas vittnen utövar. Barnets 
habitus har skapats från den relevans struktur som varit tillgänglig för individen, barnets 
externalisering av samhället är dess mänskliga produkt. Dess typifiering har förts till dem 
över traditionella gränser. Barnet har den sociala verklighet som förts till det i den primära 
socialisationen. Det är under den sekundära socialisationen som legitimeringen av 
institutionen blir svår. Individens subjektiva verklighet som tidigare stämt med den objektiva 
verkligheten, vacklar nu, då det visar sig att inte alla andra delar samma inter subjektiva 
verklighet. Individen söker gemensamma drag för att kunna typifiera och andra mönster 
dyker upp som individen måste dela någon slags vardaglig verklighet med. Den sekundära 
socialisationen sätter medlemmen inom Jehovas vittnes relevans struktur i gungning. Det blir 
nu viktigare än någonsin för individen att kunna legitimera olika objektiva nivåer i samhället 
med universums bevarande begreppsmaskinerier. Individen utgår från de sedimenterade 
kunskaper som den har för att legitimera den objektiva verkligheten. Om då inte individens 
internalisering av verkligheten har fungerat i den utsträckning som behövts kommer detta att 
visa sig i en misslyckad socialisation. När individer ska lämna medlemskapet i en 
organisation som Jehovas vittnen ställs individen inför en kris om den inte är väl förberedd. 
Bibehållandet av individens internaliserade verklighet sätts i kris vid resocialisationen och 
dess habitualisering måste ta nya vändningar. Förutom eventuella existentiella frågor måste 
individen dessutom finna nya individer att dela inter subjektiva kunskaper med. De måste 
även skapa nya typifieringsmönster då den innan så farliga yttervärlden nu blir dess 
subjektiva verklighet. Medlemmarna inom Jehovas vittnen ser den före detta medlemmens 
nya liv som ett alternativt symboliskt universum, då denna väljer att lämna församlingen och 
därmed organisationen, och detta skapar ett hot mot organisationen. Därmed legitimeras 
deras sätt att se på den före detta medlemmen som död.  
Pendlingen mellan mikro och makro sociologi bör hållas låg inom Jehovas vittnen, den ska 
verka inom ett subjektivt förhållande till organisationen. När så individen slungas ut i 
samhället, ser individen samhället ur ett nytt perspektiv och ska då förhålla sig till detta med 
sina gamla habitualiseringar, legitimeringar, typifieringar och utifrån den relevans struktur 
som individen har sedimenterat.   
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11. Metod 
Under denna rubrik finner läsaren vilka metoder uppsatsens undersökning använt sig av. 
Inledande diskussion har för avsikt att förklara varför valet av metod legat på en både 
kvalitativ och en kvantitativ nivå.  
 
11.1. Metoddiskussion 
Denna studie har en använt sig av en triangulerande ansats, den har alltså både en kvantitativ 
och en kvalitativ ansats.  Att använda mer än en metod, så kallad metodologisk triangulering, 
är ett bra sätt att stärka validiteten hos en undersökning eftersom detta kompenserar för de 
brister en av metoderna kan ha. Detta val gjordes inte medvetet utan blev en verklighet först 
när intervjupersonerna ställt upp. En intervjuguide utarbetades (se bilaga) i samarbete med 
handledaren och samma intervjuguide användes i både de kvalitativa och den kvantitativa 
intervjun. Skillnaderna mellan intervjupersonerna i en kvalitativ och en kvantitativ ansats är 
den att de kallas informanter i den kvalitativa formen och respondenter i den kvantitativa 
formen. Jag vill uppmärksamma läsaren på detta då dessa båda termer kommer att användas 
i uppsatsen.  
 

 Kvalitativa metoder och kvantitativa metoder har olika styrkor och svagheter och 
kan därför komplettera varandra. Kvantitativa metoder är bra exempelvis för att få 
en bild av vilken omfattning ett fenomen har och kvalitativa metoder kan komplettera 
med en mer sammansatt förståelse för fenomenet (Holme& Solvang, 1997). 

 Den kvalitativa ansatsen genomfördes genom strukturerade intervjuer som togs upp via mp3-
spelare och den kvantitativa ansatsen genom en strukturerad intervju som genomfördes över 
Internet och därför liknas med en enkät då inte intervjuaren finns med vid intervjutillfället. 
Studien är byggd utifrån en induktiv undersökning. Bryman (2006) beskriver induktion som 
att forskaren;  
 

Beskriver konsekvenserna av resultaten för den teori som låg bakom eller styrde hela 
uppgiften eller undersökningen. Resultaten kopplas tillbaka till teoriförrådet och de 
forskningsresultat som hör till ett visst studieområde./…/ samt att induktion är ett 
filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från erfarenheter.  

Studien har utgått från ett tolkningsperspektiv där förståelsen för individens beteende ses som 
relevant för undersökningen. Detta perspektiv inriktar sig i huvudsak på att fånga den 
subjektiva innebörden av social handling (Bryman, 2006). Detta stämmer väl överens med 
syftet i studien, att fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den religiösa 
organisationen Jehovas vittnen, skapar, och förstår en ny social verklighet. 
  Studien hade från början en utsikt att genomföra observationer på Internet, dessa kom 
efterhand att mer inbegripa bakgrunden till uppsatsen och togs därför bort.   
  
11.2. Kvalitativ intervju 
 Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa intervjun att föredra då studien undersöker individers 
egna erfarenheter. Detta passar bra med den intention uppsatsen har.  Det finns många olika 
intervjuformer, för att få ut det mesta ur intervjun bör den som passar bäst för 
frågeställningen väljas. I denna studies fall rör det sig om livsöden, hur en individ konstruerar 
ett nytt nätverk av bekantskaper, en ny självbild och olika delar av re-socialisationen. Utifrån 
detta syfte används en kvalitativ intervju. De frågor som ställs, till informanten i en kvalitativ 
forskning, är frågor som rör en speciell händelse eller period i informantens liv. Forskaren 
fokus är på individen. I den kvalitativa metoden betonas ett tätt samt ett nära förhållande 
mellan forskaren och den miljö eller de personer som studeras.  Repstad (1999) menar att 
själva ordet kvalitativ står för kvalitet, alltså egenskaper eller framträdande drag hos ett 
fenomen. Den kvalitativa metoden framhäver texten som det centrala uttrycket då forskaren 
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faktiskt vill analysera utifrån just orden och texterna. Den kvalitativa metoden beskriver hur 
forskaren enbart studerar en eller några få miljöer, dessa studeras dock utifrån den hela bilden 
med alla sina konkreta nyanser. Andra uttryckande drag för den kvalitativa metoden är dess 
flexibilitet, en tråd kan följas upp och sedan kan intervjun återgå till strukturen. En fråga kan 
få ett svar som leder till en följdfråga vilket kan ge väldigt olika karaktärer på en intervju 
(Repstad, 1999).  
 

Den kvalitativa metoden präglas av nyansrikedom, eftersom det är möjligt att kunna 
fånga aktörens riktiga verklighetsuppfattning, motiv samt tankesätt i all sin 
nyansrikedom och så autentiskt och lojalt återgivet som någonsin är möjligt för 
forskarens del (Repstad, 1999). 

 Eftersom min intention med uppsatsen varit att skapa förståelse för individens nya 
identitietskapande ansåg jag att det var oumbärligt att använda mig av kvalitativa intervjuer. 
Detta, kompletterat med en kvantitativ intervju ger uppsatsen ett större djup och höjer nivån 
för att förstå individen.  
 
11.2.1. Analys 
 Mitt sätt att utforma frågorna på hade en viss påverkan av frågeställningen i uppsatsen, men 
de var dock utformade för att ge samklang till syftet med uppsatsen. Mp3-spelaren som 
användes kan verka hämmande för individen. Informanterna tänkte till en extra gång innan de 
svarar, de kanske försöker uttrycka sig på ett sätt som de tyckte skulle vara det korrekta sättet 
att svara på. Miljön har inverkan på intervjutillfället. De kvalitativa intervjuerna genomfördes 
på ett fik och den andra i informantens hem. Inga anteckningar fördes då min erfarenhet är att 
detta drar uppmärksamheten från ämnet. Intervjuaren kan missa viktiga trådar, och avbrottet 
för att anteckna drar uppmärksamheten från informanten. Det var vid båda tillfällena lugnt 
och informanterna hade fått en tid, cirka en timma, då jag ansåg att intervjuerna skulle vara 
klara. Detta tidsschema lyckades vi hålla vilket gjorde att ingen stress utövades på vare sig 
intervjuare eller informant. Jag inledde med att förklara syftet med intervjun och ställde 
därefter frågorna i den struktur de var ordnade. Transkribering av dessa intervjuer 
genomfördes aldrig på grund av tidsbrist. Ett behov att transkribera fanns inte heller då båda 
informanterna hade ett väldigt talande språk med mycket liknelser som fastnade i mitt huvud. 
Analys och tolkning av intervjuerna skedde under en senare fas i uppsatsskrivandet, detta för 
att allt material skulle kunna sammanfogas så att helhetsbilden infann sig (Kvale, 1997). 
Trost (2005), menar att det inte finns några gemensamma regler för hur analysen går till. Vår 
bearbetning, vår analys och vår tolkning är avhängig den enskildes personliga tycke och 
smak (Trost, 2005). 
 
11.3. Kvantitativ intervju 
 Bryman (2006) beskriver den kvantitativa strukturerade intervjun som en vanlig form av 
intervju hos samhällsvetarna. Detta menar han har att göra med dess lätthet att registrera och 
kategorisera svaren. Kvantitativa metoder är bra då en bild av vilken omfattning ett fenomen 
har är eftersträvad. Den strukturerade intervjun går enligt Bryman (2006) ut på att 
intervjuaren ställer frågor till en respondent utifrån en redan färdigställd intervjuguide. Min 
respondent fick sin intervjuguide med tillhörande förklarande följebrev över Internet. Detta 
gjordes då avståndet var för långt för att kunna genomföra en kvalitativ intervju. Intervjuer 
som görs över Internet är särskilt beskrivna av Malin Svenningsson och därför kommer jag 
nu att beskriva de kriterier som finns att leva upp till för att genomföra en sådan intervju. 
Genomförandet av en intervju via Internet kan ske synkront eller asynkront. Skillnaden 
mellan dessa är att de synkrona sker direkt och då båda parter är uppkopplade till Internet, de 
asynkrona sker då meddelanden skickas, tas emot och läses vid olika tillfällen. Jag har använt 
mig av en asynkron teknik då jag både sökte kontakt med respondenten och vid 
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intervjutillfället. Svenningsson (2003) beskriver urval som en väldigt viktig faktor när en 
intervju ska genomföras på Internet. Vi blir ofta tvungna att ta kontakt i blindo och detta 
sållar genast bort dem som inte har tillgång till Internet. Jag har för att täcka upp detta gjort 
två andra kvalitativa intervjuer. Då det är dags för intervju ska forskaren tänka på att det 
faktiskt visst medför merjobb för respondenten, detta kan underlättas om frågorna läggs 
direkt i e-postmeddelandet än som attachement. Informationen får forskaren sedan helt 
oredigerade och detta är både en fördel och en nackdel. Fördelen blir att en transkribering inte 
är nödvändig, nackdelen är att du aldrig når en förståelse för reaktionen från respondenten. 
Detta orsakas av kroppslösheten och åtskillnaden i tid och rum. Genom ett minskat avstånd i 
tid och rum kan vi nå individer som vi annars inte hade kunnat etablera kontakt med. Detta 
innebär en tidsvinst.  
 

Om vi använder ett asynkront Internetmedium för att göra våra intervjuer kan vi 
överbrygga sådana hinder. Vi skriver och skickar våra frågor vid en tid som passar 
oss, och intervjupersonerna svarar när det passar dem (Svenningsson, 2003). 

 Kroppslösheten, menar Svenningsson, är samhörigt med de sociala ledtrådar som finns. Vi 
missar dessa ledtrådar som annars kan fås i form av syn och hörselintryck vid 
intervjutillfället. Detta kan enligt Svenningsson bringa visst besvär för intervjuaren, 
svårigheter uppkommer i att tolka budskapet i texten men även igenkännande av 
intervjupersonen. Detta kräver att jag när jag tolkar texten lägger ner lite extra tid på att 
undersöka om det bara finns ett sätt att tolka texten eller flera och vilket sätt som var avsett. 
Den språkliga aspekten tar Svenningsson också upp, här menar hon att det finns nackdelar 
med att respondenten inte förstår vad intervjuaren menar i en fråga och processen förlängs då 
detta sker i ett asynkront medium. Detta har jag åtgärdat genom att lämna ett telefonnummer 
där jag kan nås för de frågor som kan uppkomma.  
 
11.3.1. Analys 
Frågeformuläret som utformades efter den intervjuguide som legat till grund för de 
kvalitativa intervjuerna. Jag sökte efter att nå samma karaktär av svar och tyckte därför att 
dessa frågor var relevanta. Detta skickades sedan via ett asynkront medium på Internet, 
tillsammans med ett följebrev där syfte till uppsatsen beskrevs. Ett telefonnummer lämnades 
där respondenten kunde ringa om osäkerhet skulle uppstå kring frågorna, respondenten 
uppmanades även att använda mejladressen för frågor. Anledningen till att intervjun förlades 
till Internet handlade om avståndet mellan respondenten och mig. Den asynkrona tekniken 
valdes då det var många frågor för respondenten att ta ställning till och ämnen som är 
känsliga att dra sig till minnes ville jag låta respondenten ta sin tid med. Respondenten till 
uppsatsen fann jag via en webbcommunitie, eller en blogg.  
 
11.4. Urval 
Målet med den triangulerande studien var att välja informanter och respondenter som skulle 
motsvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Frågeställningarna låg därför till grund för 
vilka individer som skulle delta i undersökningen. Det kan vara attityder, åsikter, kunskap, 
erfarenheter och annat som forskaren är ute efter (Repstad, 1999). Om jag ska försöka 
klassificera typen av urval så vill jag kalla det för en kombination av bekvämlighetsurval och 
snöbollsurval. Då det gäller de båda informanterna var en av dessa en gammal bekant till mig 
sen min tid inom en församling. Informanten tipsade mig om en andra person som kunde vara 
intressant för min undersökning och hjälpte mig etablera kontakt med denna. En informant är 
kvinna, den andre är man. Denna slags urvalskedja beskriver Bryman (2006) som ett 
snöbollsurval, då den ena etablerade kontakten förmedlar kontakt till en annan. Enligt 
Bryman är det dock ett urval som inte fullt kan representera hela populationen.  Jag har 
övervägt detta och menar att det bekvämlighetsurval som gjordes med respondenten täcker 

 28 



upp detta. Respondenten, en kvinna, nåddes via en så kallad blogg på Internet där jag surfade 
för att leta upp relevant information och litteratur till min uppsats. Jag ställde en rak fråga om 
medverkan till respondenten och fick dennes samtycke. Det handlade alltså om ett urval som 
svarade upp till min uppsats syfte och som visade sig finnas tillgängligt för mig.  
 
12. Etiska regler 
Bryman (2006) tar upp lämpliga tillvägagångssätt att utföra kvalitativa, kvantitativa eller 
triangulerande undersökningar.  Han menar att de grundläggande etiska frågorna är frågor om 
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de medverkande individerna i 
studien. Genom att försöka följa Vetenskapsrådets etiska regler (Svenningsson, 2003) om 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har studien hållit 
etiken, och därmed validiteten och reliabiliteten god. Den etiska gräns som studien vilat på 
har varit att den kräver av känslig information av respondenten. Genom att fundera över en 
tidigare viktig men livsomvälvande händelse kan respondenten påverkas i sinnesstämningen. 
Detta har jag övervägt hur det skulle påverka respondenterna under och efter intervjuerna och 
mitt beslut blev att överse detta då samtycke hade givits. Ett telefonnummer och mejladress 
har även lämnats om kontakt har behövts för funderingar över frågor eller andra tankar.  
 
12.1. Informationskravet 
Informationskravet syftar till att göra individen/erna som studeras berörda att de kommer att 
medverka i en studie, samt vad denna studie syftar att belysa. Detta är det krav som under 
dolda observationer måste förbises. Då denna studie inte har genomfört några dolda 
observationer anser jag att studien har följt detta krav helt och hållet. 
 
12.2. Samtyckeskrav 
För att studien ska följa samtyckeskravet krävs att studiens deltagare har gett sitt samtycke 
till att medverka i undersökningen. Detta kan påverkas vid intervjuer över Internet då 
respondentens verkliga identitet aldrig riktigt kan fastställas. Forskaren får helt enkelt lita på 
att respondentens ålder och livssituation stämmer (Svenningsson, 2003). Respondenternas 
samtycke har fåtts i denna studie och en god etablerad kontakt via nätet har hållits.  
 
12.3. Konfidentialitetskrav 
För att respondentens identitet inte ska kunna röjas för någon utomstående ska information 
om denna lagras, rapporteras och registreras på ett säkert sätt. Denna studie har med råge fyllt 
detta krav. Ett visst problem uppstod då en av respondenterna ville korrekturläsa innan 
materialet sammanställdes. Detta tillgodosågs och respondenten kunde sedan samtycka till att 
inget skulle kunna röja identiteten. 
 
12.4. Nyttjandekrav 
För att nå upp till nyttjandekravet krävs att de insamlade uppgifterna bara får användas till 
forskningsändamål. Detta krav har uppnåtts genom att avväga vad som varit relevant 
empiriskt material. 
 
13. Reliabilitet och validitet 
Validitet och reliabilitet är båda betydelsefulla delar denna studie. Denna studie har hopfogat 
dessa så att det inte är möjligt att ha en intern validitet utan reliabilitet. God reliabilitet i en 
studie innebär att den är trovärdig, vilket innebär att resultatet skulle bli ungefär detsamma 
om undersökningen gjordes om (Merriam 1994). Validiteten är god då studien avsåg att 
fördjupa förståelsen för hur före detta medlemmar ur den religiösa organisationen Jehovas 
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vittnen skapar, och förstår en ny social verklighet. Då studien når sitt mål i detta har en god 
validitet uppnåtts.  
Då jag använt mig av primärkällor är tillförlitligheten god, under förutsättning att de 
uppgifter som framkommit vid denna studies framtagande (intervjuer) varit sanningsenliga.  
Reliabiliteten rör de slumpartade omständigheter som gör att resultatet av en undersökning 
kan skifta. Alltså om resultatet kan generaliseras. Detta kan bli diskutabelt i studien då varje 
intervjusituation är unik och inte kan svara för mer än just den individen vid just det tillfället. 
Min tolkning av intervjumaterialet kan också ge en annan bild än den som var avsedd. Den 
kvalitativa forskningsintervjun fungerar som en läroprocess där respondenten och 
intervjuaren lär av varandra vilket medför att den kunskap intervjuaren äger förändras från en 
intervju till en annan. För att höja reliabiliteten i undersökningen, och följa 
informationskravet (Svenningsson, 2003), har jag gett respondenten en inledande text med 
syftet till undersökningen, redan där kan respondenten nå kunskap över vad jag försöker 
fånga. Internetintervjuerna har dessutom påverkat reliabiliteten i det avseendet att jag inte 
haft kännedom om vilka respondenterna i realiteten är. De två intervjuer som genomförts via 
mejl kommer inte att kunna disponeras av framtida forskare, detta för att följa 
konfidentialitetskravet (Svenningsson, 2003). 
Jag har försökt att under arbetets gång vara medveten om min egen förförståelses inverkan i 
mina tolkningar av texter och under transkribering av material. Det som har påverkat mig har 
varit graden av hur mycket som behöver förklaras för läsaren. Det kan finnas saker som ses 
självklara för mig, och som jag därför inte tagit med i studien. Det kan ha en viss återverkan 
på reliabiliteten. 
 
14.1.  Resultat av intervjuer  
Under denna rubrik redovisas de sammanställda svar som intervjuerna gett. De är tolkade och 
sammanställda i en narrativ form som följer den intervjuguide som använts i undersökningen.  
Båda informanterna är uppväxta inom Jehovas vittnen, de känner inte att de regler som läran 
inom sanningen ställde för dem som små inskränkte på deras liv. De kände ju inte till hur 
andra familjer levde. Båda informanterna hade föräldrar som blev medlemmar i Jehovas 
vittnen under sjuttiotalet och föräldrarna höll sig starkt till läran då de trodde att Harmagedon 
skulle inträffa år 1974. När det inte skedde godtog föräldrarna den förklaring som sanningen 
gav. De fortsatte leva sina liv inom församlingen. Inga av informanterna eller respondenten 
firade jul eller några andra högtider under sin tid i Jehovas vittnen. Informanterna fick 
restriktioner under skolgången att inte medverka i något som kunde bryta mot reglerna. Detta 
kunde vara att medverka i julpjäs, göra påskpynt eller att gå på födelsedagskalas. Föräldrarna 
var de personer som verkat som signifikanta andra under informanternas uppväxt. Det var de 
som stod för den primära uppfostran (socialisationen).  

Hela grundskolan handlade mycket om att inte bryta mot de regler som fanns inom 
församlingen, men samtidigt att verka cool i skolan. Det blev jobbigt för jag var 
tvungen att hitta allierade som kunde täcka upp för mig så att inget kom fram till 
mina föräldrar om vad jag hade på mig i skolan eller vad jag hade för mig där 
(Informant, 2007-04-12).  

Ett Jehovas vittne ska hålla alla de tio budorden. De har dessutom många andra regler som de 
ska följa som att gå i tjänst så att de kan sprida budskapet om Guds rike på jorden till så 
många som möjligt, att närvara på mötena, att vara propert klädda, att inte ta emot blod, att 
inte svära, att inte göra värnplikt, att inte rösta, att inte verka politiskt och många fler, att inte. 
Från barnsben blir individerna indoktrinerade med bilder om hur det kommer att se ut när 
Gud tar över Riket på jorden. Bilder om hur vackert det blir för dem som lever efter Jehovas 
regler, och sedan bilder av hur det har varit i bibeln för dem som inte levt enligt Jehovas 
regler. Barnen i Jehovas vittnen är ofta försummade i till exempel läxhjälp, de blir dessutom 
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många gånger nekade att leka med den eller de som de vill leka med utan förväntas leka med 
de barn som finns inom sekten. 
 De reglerna lärs ut av församlingen, genom möten och litteratur som håller aktuella ämnen i 
fokus. Detta menar informanterna gav en förnyad kunskap.  En informant beskrev hur man 
kan rådfråga äldstebröderna i församlingen. Det rörde sig i informantens fall om denne skulle 
medverka vid ett informationsmöte om Hitlers koncentrationsläger. Informanten fick närvara 
därför att så många Jehovas vittnen också blev fångar i koncentrationslägren.   
För både informanterna och respondenten gällde att de alla skulle ha sanningens lära klara för 
sig till den dag de skulle döpa sig till Jehovas vittnen.  

När min dag kom var det soligt och jag steg, iklädd badbyxor, ner i bassängen. Jag 
blev frågad om jag på grundval av Jesu Kristi offer ångrade mina synder och var 
beredd att överlämna mig till Jehova för att göra hans vilja. Jag svarade ja och så 
frågade han mig om jag förstod att jag överlämnade mig till Jehova och därmed 
skulle identifiera mig som ett Jehovas vittne, förbundet med Jehovas organisation 
som leds av hans ande (informant, 2207-04-22). 

Efter informanternas dop berättade båda om samma äldste som kom fram och gratulerade 
dem. (Informanterna tillhörde samma församling) informanterna berättar båda om att det nu 
ställs ännu större krav på dem att upprätthålla de normer som läras påvisar. Den manlige 
informanten berättar om hur han nu inleds i den manliga dresskoden. Man ska ha slips, kavaj, 
finbyxor, skjorta och finskor. Enklast är även att ha sin tjänsteväska med sig på mötena, där 
finns redan all litteratur som behövs menar han. Det var ingen svår övergång att bli ett döpt 
vittne menar den kvinnliga informanten. Yttervärlden såg redan på en som ett vittne, inte 
mycket förändrades mot yttervärlden, utan mest inom församlingen. Om man var duktig och 
lärde sig mycket och talade mycket efter dopet fick man gott anseende. Och för flickorna är 
det viktigt att ha ett gott anseende för pojkarnas föräldrar kan ju inverka på deras val av 
hustru. Hur? Inte genom att direkt förbjuda pojken att gifta sig med flickan med genom att 
påtala för honom att hon inte är det bästa valet och att det ju ska hålla hela livet. Många 
gånger har skrämsel propaganda använts för att förebygga att inte pojkar och flickor ska till 
exempel leka tillsammans.  
Alla församlingar ska verka för likformighet. Ingen av informanterna känner till någon 
speciell händelse som kan särskilja någon församling från en annan. Att vara ett Jehovas 
vittne handlar om att likna andra så mycket som möjligt och att inte göra något större väsen 
av sig om du är kvinna, menar den kvinnliga informanten. Man försöker ofta efterlikna någon 
av de väl ansedda kvinnorna i församlingen.  
Den manliga informanten berättar att han lämnade församlingen tillsammans med sin 
mamma och pappa. Även systern hade lämnat tidigare. Han berättar att det hade varit en 
stridig tid mellan fadern och de äldste då fadern blev oskyldigt beskylld. Föräldrarna hade 
redan arbetskamrater som stöttade dem och informanten berättar att han och hans fru kände 
sig segregerade från församlingen i och med fadern blev beskylld. Informanten berättar att 
han ville stå upp för sin pappa och att han därför intog rollen av medlare. Detta sågs inte med 
blida ögon av församlingen eftersom han borde ha antagit vittnenas syn på någon som 
utesluts ur församlingen. Han kunde till slut inte vara med i organisationen mer utan lämnade 
organisationen tillsammans med sin fru. De lever idag med nya vänner och inga av deras 
vänner inom församlingen hälsar på dem eller deras barn.  

Vi gick igenom en kris inom familjen där många beskyllningar gjordes men vi löste 
det med hjälp från en god terapeut där vi kunde förklara hur vi kände och varför vi 
tyckte som vi gjorde. Det hjälpte att få sätta ord på sina känslor! (informant, 2007-
04-22)  

Den kvinnliga informanten hade en svår tid när hon blev utesluten ur församlingen. Hon hade 
levt med församlingen sen hon var liten och hon och hennes man hade barn som var 
uppvuxna med församlingen. Ändå kände hon när hon träffade en världslig man att det var 
honom hon ville leva med. Hela församlingen försköt henne och hennes barn for väldigt illa 
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av det hela. Hon berättar att hon kan känna skuld till att hennes barn fick ta skuld för något 
hon åsamkade. Till och med hennes föräldrar vägrade att tilltala henne eller hjälpa henne på 
något sätt. Det kunde bara leda till fördärv för dem menade de. Hon berättar om hur hon led 
av att inte känna sig hemma i den nya värld som hon befann sig i, även om hennes världsliga 
pojkvän gjorde allt för att hon skulle känna sig som hemma. Hon kunde inte ta till sig allt, det 
gick för snabbt menar hon. Hon kände även ett visst motstånd från dem som visste att hon 
varit ett Jehovas vittne, hennes barn fick frågor om de skulle börja fira jul nu och liknande 
saker. Eftersom barnen inte kände igen sig i den sociala miljön reagerade de med att 
revoltera, detta skapade ytterligare grogrund för sviktande hälsa och informanten berättar att 
hon kraschade total mentalt. Hon hade ju inte någon som hon kunde rådfråga och hon visste 
dessutom att allt dåligt som hände henne rapporterades till församlingen (under ytan så klart), 
hon visste att dom sa saker som; hon får skylla sig själv och; se nu hur det går när man 
lämnar församlingen. Den kvinnliga informanten har även en pågående vårdnadstvist. 
Församlingen anser att barnen bör bo hos pappan som fortfarande är kvar i församlingen och 
de gör allt för att förtala henne. Detta angiveri system är allmänt vedertaget inom Jehovas 
vittnen, berättar hon, ange den som inte följer läran för att inte själv trilla dit.  
Informanterna hade liknande erfarenheter av att känna sig utanför i samhället, de menar båda 
att de inte kände till de normer som gällde för hur vanliga människors tro efterlevdes. De 
hade ju blivit indoktrinerade med synen att den världsliga tron var satans hantlangare. De 
blev förbryllade när de mötte ödmjuka kristna personer som var fast övertygade i sin tro på 
Guds godhet och syndernas förlåtelse.  

Varje gång jag gick förbi Svenska kyrkan där jag bor och hörde sång strömma ut 
kände jag ett sting inom mig… något saknades, jag visste inte vad! (informant, 2007-
04-12).  

 
14.2. Analys av intervjuer 
 Jehovas vittnens lära handlar mycket om skrämsel propaganda. Att skrämma individerna till 
handling, för annars händer det onda saker. Från det att individen träder in i sanningen lär sig 
individen att yttervärlden är ond och skapas av satan. Där vill ingen tillhöra när Harmagedon 
inträffar och Gud ska ta över Jorden med sitt Rike. För att förstärka det texten berikas ofta 
barnböckerna med bilder där den ena visar det goda och den andra bilden det onda. Barn tar 
ju som många vet till sig texter lättare när de förstärks med bilder. Föräldrar använder sig av 
skrämsel taktiken i uppfostrande syfte. När ett barn förskönar verkligheten med lite detaljer, 
vilket barn gärna gör, kan det mycket väl tänkas att föräldrarna påpekar att satan är den som 
får barnet att ljuga. Detta skrämmer barnet till att inte ljuga, och samma gäller för övriga 
uppfostringsmetoder. Informanterna berättar om liknande händelser. Jehovas vittnes tro 
verkar vara byggd på skuld, skam och angiveri. Detta bekräftas i intervjuerna, individerna 
känner stor skam inför sina före detta vänner som ser negativt på deras val i livet. Det 
förstärker känslan av att vara utanför och om det finns barn med i bilden bygger det ofta upp 
en skuldsedel mot hur den vuxnes val påverkar barnet negativt. Hur kommer de ur denna 
fälla? Undersökningen visar att det är en pågående process som verkar från den dag som 
beslutet tagits, även om det tagits inombords.  
 
15. Diskussion 
Jag har kommit fram till att det som behövs är framför allt befrämjande insatser för att öka 
kunskapen om vad som är bra för individen. Att informera i skolan om alla olika religiösa 
organisationer som finns så att individen själv kan förstå hur tankekontroll fungerar. Att lära 
ut detta är en förebyggande insats som ger individen själv ett val. Det finns enligt Håkan 
Järvå klara bevis på att samhället inte klarar av att hjälpa de som väljer att lämna eller blir 
uteslutna ur en manipulativ rörelse. De informanter och den respondent som medverkat i 

 32 



undersökningen har hävdat att samhället inte kan svara upp till de problem individen ställs 
inför. Många söker efter information på nätet och förhoppningsvis finner de där de sidor som 
före detta medlemmar av bland annat Jehovas vittnen upprättat. Men vägen verkar ändå vara 
lång till full förståelse och omvandling från en inskränkt social verklighet till en social 
verklighet där du har rätt att uttala din fria åsikt. Jag ställde i början av denna uppsats en rad 
frågor om hur före detta medlemmar ur Jehovas vittnen uppfattar den nya livsvärld de får då 
de lämnar organisationen, vilka normer de håller fast vid eller om de lämnar dessa bakom sig 
samt hur individen som lämnar Jehovas vittnen uppfattar sin nydanande verklighetsbild. Jag 
anser att jag har fått dessa frågor besvarade fullt ut. Uppsatsen visar på en nyansering mellan 
dem som är uppvuxna inom Jehovas vittnen och de som har erfarenhet av att leva världsligt. 
De som varit uppväxta inom organisationen tenderar att ha en större rädsla för hur 
yttervärlden fungerar samtidigt som de försöker att typifiera sig som en deltagande 
samhällsmedlem. Bevisligen är det en stor fas att gå igenom samtidigt som många går 
igenom inre kriser. Detta skapar grogrund för mental ohälsa och när inte samhället kan ställa 
upp med hantering av detta hamnar många snett eller går tillbaka till sina gamla församlingar. 
Där blir de inte mottagna med öppna armar utan måste bevisa sin ånger, ibland i flera 
månader utan att någon yttrar ett ord eller en hälsning till personen. Uppskattningar har gjorts 
om att cirka 5600 personer lämnar Jehovas vittnen under den senaste tioårsperioden (Dagens 
Nyheter, 2005) och att många av dessa har varit i behov av vård av något slag är säkert. De 
har inte lärt sig att hur samhället fungerar eller hur individen fungerar i samhället. Detta 
menar Berger & Luckmann är en central del i formandet av individens sociala verklighet. 
Men om individen har en relevans struktur som säger att allt utanför Jehovas vittnens ram är 
ont och satans verk så måste hela externaliseringen av samhället läras om. Individen måste 
lära sig samhällets regler utan hjälp från någon eller med ytterst lite hjälp. Det språk som 
varit gemensamt innan delas inte lägre med den nya världen och det universumbevarande 
begreppsmaskineriet samt legitimeringen av institutioner vacklar i sina grunder. Det visas 
genom det fördömande sätt den gamla institutionen, församlingen, har emot den före detta 
medlemmen. Detta skapar en känsla av att inte vara värd något, de som innan stod individen 
närmast har helt tagit avstånd och anser inte individen vara vatten värd. Självbilden rämnar 
och måste omformas utifrån de nya sociala mönster som finns tillgängliga för individen. Det 
kan med lätthet förstås att detta är en svår process att gå igenom. Många gånger sker en 
misslyckad resocialisation genom att individen hamnar fel i tillvaron, eller på annat sätt 
haltar. Det kan krävas många försök innan individen hittar en ny roll, typifiering, av sig själv 
och sin omvärld.  
 
 
16. Omvandla den gamla kunskapen 
Då en medlem lämnar organisationen Jehovas vittnen har den en uppsättning sociala 
verkligheter som inte längre är gällande för individen. Att förtränga denna kunskap skapar 
bara underliggande mental vrede som så småningom kommer att börja tränga upp till ytan. 
För att inte förkasta den kunskap som individen har lämnar stödgruppen Kristen Frihet rådet 
att individen bör omvandla olika specifika uttryck som använts inom organisationen till andra 
betydelser.  

Genom att ersätta Vakttornets värdeladdade språk med ett verkligt språk, kan en 
persons återhämtning och tillfrisknande emellertid påskyndas. Genom att bekämpa 
och medvetet utrota sektjargongen som finns i sinnet, blir man tvungen att börja se 
på världen utan att bära "sektglasögonen". Vakttornets värdeladdade språk har 
skapat små fack i sinnet, och när man var medlem, filtrerades all verklighet genom 
dem. Ju snabbare en ex-medlem förstår och tillämpar ordens verkliga betydelse desto 
snabbare blir återhämtningen. Det vanligaste misstaget som ex-medlemmar gör, är 
att säga till sig själva att de inte bör tänka på "sektorden". Det man egentligen gör i 
så fall, är att förtränga orden. Sinnet vet inte hur man inte tänker på något. Språket 
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är strukturerat så att vi måste tänka på positiva associationer. Så om du är en ex- 
medlem, gör nya associationer. Förträng inte orden utan omvärdera dem. Att 
förtränga orden är detsamma som att förtränga känslorna, som är förknippade med 
dem och det kan åstadkomma känslomässiga problem. Att omvärdera orden, gör att 
känslorna också ändras och därmed vårt välbefinnande (Kristen Frihet, 
[ELEKTRONISK],Tillgänglig:http://www.geocities.com/Pipeline/Cliff/4313/sekt/ma
nipulering.html,  Hämtad: 2007-05-02).  
 

Att lära sig använda sitt språk på ett annat sätt kan förenkla vardagssituationen för den före 
detta medlemmen av Jehovas vittne. Det borde inte vara svårt för att på regeringsnivå inrätta 
center där före detta medlemmar kan hämta information som denna. Att bearbeta sina 
trauman genom att omvandla dem till något konstruktivt är redan känt inom psykologin och 
beteendevetenskapen. Många behandlas idag för sina fobier genom att lära sig omskapa eller 
fokusera dessa på ett annat sätt.  Idag fungerar detta i största hand genom ideella 
hjälporganisationer för före detta medlemmar av manipulativa rörelser. Dessa borde kunna få 
bistånd från staten för den tid de lägger ner på att hjälpa sina medmänniskor.  
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Bilaga 1. 
 
 
Följebrev till Intervjuguide 
 
Bästa deltagare,  
Jag ber dig som respondent att svara så sanningsenligt som möjligt på dessa frågor, finns 
något som du inte önskar svara på eller inte vill lämna ut så hoppa över den frågan. De frågor 
du svarar på ber jag dig fylla med all information du kan komma ihåg. Inget är för oväsentligt 
för att uppfylla kriterierna för studiens syfte, som är att belysa hur personer som uteslutits 
eller avsagt sig sitt medlemskap inom Jehovas vittnen skapar en ny identitet utanför 
församlingen. 
De svar du ger kommer att behandlas konfidentiellt och ditt namn kommer att kodas om i 
uppsatsen.  
Är det någon fråga som du undrar över eller vill ha förklarad ytterligare finns jag tillgänglig 
dagtid på telefonnummer: 0456-107 57 eller via min mailadress: 
ingela.ellman@hotmail.com.  
 
Jag tackar dig för din medverkan, 
Med Vänlig Hälsning 
Ingela Ellman 
 
Önskas en kopia av uppsatsen sänd till dig, så skriv även om du vill ha papperskopia (skriv i 
sådana fall din adress) eller via mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37 

mailto:ingela.ellman@hotmail.com


 
 
 
 
Intervjuguide. 
 
Hur såg din uppväxt ut? Vilka såg du som viktiga personer för dig under uppväxten? 
Vilka normer och värderingar hade du, och hur blev du uppfostrad enlig de reglerna? 
Om du är uppväxt inom Jehovas vittnen, hur starkt förhöll sig din familj till läran inom 
Jehovas vittnen? 
 
Vilka regler gäller för ett Jehovas vittne? 
Hur lärde du dig de normer och värderingar som fanns inom Jehovas vittnen? Fanns det 
någon speciellt tid då du var tvungen att kunna alla regler som gällde eller kan du än idag lära 
nya kunskaper om läran? Vem lär ut dessa regler? 
Hur upprätthålls de normer som finns inom Jehovas vittnen? 
 
Hur kände du om människor utanför församlingen enbart såg på dig som ett Jehovas vittne?  
Var det något du eftersträvade? 
Hur upprätthålls kunskap inom Jehovas vittnen? Förnyas kunskapen någonsin? Hur? 
 
Som jag förstår så finns det olika läror inom olika länders församlingar, i Norge är det 
tillexempel tillåtet att dansa, medan detta inte är tillåtet i Sverige? Kan du berätta om 
liknande skillnader och hur dessa förklarades inom organisationen? 
 
Förberedde du dig på något sätt, då du valde, eller inte valde, att bli en före detta medlem? 
Berätta hur du skaffade ny umgängeskrets utanför församlingen? 
Kunde du direkt efter uteslutningen/utträdet umgås med dina vänner eller/och familj inom 
Jehovas vittnen? Om inte, går det idag?  
Många före detta vittnen känner rädsla för hur deras religiösa situation ändras i samband med 
uteslutningen, kan du berätta hur du kände och känner idag? 
 
Vilken referensram hade du för hur traditioner och andra ”världsliga” företeelser var ordnade, 
jag tänker till exempel på hur du lärde dig hur du går till väga för att rösta? Vill du berätta om 
andra svårigheter du upplevde som deltagande samhällsmedborgare? 
Hur fann du dig själv i din nya situation? Hade du känslan av att skapa en ny identitet, berätta 
hur? 
 
Övrigt: Under denna punkt vill jag ge dig chansen att ta upp erfarenheter som du tycker är av 
intresse och som du vill dela med dig av. Känn inte att det måste höra till ämnet, ibland kan 
vissa detaljer vara av jättenytta för mig för att få hela bilden klar för mig. 
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Bilaga B 
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