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Abstract: The purpose of the study is to depict the exit-process out of the religious group 

Jehovah's Witnesses, and compare nine informants’ narratives about the exit-process with 

three other models that’s been constructed over the exit-process from religious groups 

and compare and discuss the informants’ narratives about the exit-process with each 

other. The result of the study shows that the informants’ narratives about their exit-

process shows some resemblance with the models about the exit-process that the authors 

Pernilla Liedgren Dobronravoff and Norman Skonovd has developed, and some lesser 

resemblance with the model about the exit-process that author Stuart Wright has 

developed. It is also important to point out that the informants’ narratives do not 

strengthen any of the models about the exit-process enough to call them complete, 

because of the differences that shows up in the informants’ narratives about their exit-

processes from Jehovah's Witnesses. The narratives of the informants exit-processes 

differ from each other too, mainly about the length of the exit-process, and the feelings 

that they feel during the exit-process. The conclusion that can be drawn from this study 

about the exit-process from the organization Jehovah's Witnesses is that the exit-process 

seems to be very individual, although the informants narratives shows some resemblance 

in their exit-process, mainly about doubts throughout the exit-process, the “turning 

points”, and the lack of support from the “original family” during the exit-process. 

 

Keywords: Jehovas vittnen, utgångsprocess, utgångsprocessen, utgångar, nya religiösa 

rörelser. 
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1 Inledning 

 
När jag skrev min kandidatuppsats valde jag att skriva om hur ingångsprocessen till två 

kontroversiella religiösa rörelser, Jehovas vittnen och den Raeliska Rörelsen, upplevdes 

av tre stycken medlemmar. Nu när jag skriver min magisteruppsats har jag valt att vända 

på inriktningen, och istället fokusera på, och skriva om, hur utgångsprocessen upplevs av 

före detta medlemmar i en kontroversiell rörelse, nämligen Jehovas vittnen. Hur upplevs 

utgångsprocessen av de före detta medlemmarna och finns det gemensamma drag och 

likheter i deras utgångsprocess? När jag benämner Jehovas vittnen som kontroversiella 

syftar jag på att de har ett spänningsförhållande, eller vad som upplevs som ett 

spänningsförhållande, till det övriga samhället. Exempelvis finns det en syn på sjukvård 

inom Jehovas vittnen, bland annat att de inte ska ta emot blodtransfusioner, som skapar 

en spänning gentemot det övriga samhället.1 Andra kontroversiella beslut, exempelvis att 

vägra göra militärtjänst, avstå helt från att rösta i demokratiska val med motiveringen att 

världen utanför Jehovas vittnen är styrd av Djävulen bidrar också till att Jehovas vittnen 

står utanför det övriga samhället.2 Att studera utgångsprocessen från olika religiösa 

rörelser, kontroversiella eller inte, är också något som bidrar till det vetenskapliga fältet. 

Forskningen kring utgångsprocessen är i dagsläget relativt outforskad, och denna studie 

kan därmed ge värdefull information till både före detta och nuvarande medlemmar, samt 

det akademiska fältet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien blir att belysa nio stycken fall av utgångsprocessen från Jehovas 

vittnen och belysa de mekanismer som kan skönjas i den genom tre olika modeller, samt 

jämföra dessa med tre stycken olika modeller som konstruerats över utgångsprocessen 

från olika religiösa rörelser, nämligen Pernilla Liedgren Dobronravoffs, Norman 

Skonovds och Stuart A Wrights, samt även diskutera och jämföra de olika informanternas 

berättelser för att se vilka likheter och skillnader som finns emellan dem. 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

1. Vilka likheter och skillnader uppvisar informanternas berättelser i jämförelse med de 

olika modellerna angående utgångsprocessen? 

                                                 
1 Frisk, Liselotte., Nilsson, Sanja och Åkerbäck Peter. 2017. Guds nya barnbarn. Stockholm: Dialogos 

förlag, sid 160. 
2 James M Penton. 2015. Apocalypse Delayed. Third Edition. Toronto: Toronto University Press, sid 209. 
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2. Vilka likheter och skillnader uppvisar informanternas berättelser i jämförelse med 

varandra? 

 

1.2 Avgränsning och material 

Nio stycken personer har intervjuats i denna studie. Att det blev nio stycken personer är 

dels för att ge ett tillräckligt stort empiriskt material som grund för studien, men även 

studiens längd lämpar sig väl för nio stycken intervjuer. Deltagarna kommer också från 

samma rörelse, detta för att ge en så verklighetstrogen bild som möjligt av hur 

utgångsprocessen från den specifika rörelsen Jehovas vittnen kan gestalta sig. Det 

empiriska materialet består således av nio stycken intervjuer med före detta medlemmar 

i Jehovas vittnen, och den information som de har delgett sig av angående deras 

utgångsprocess ur rörelsen Jehovas vittnen. Intervjuerna har skett via Skype, vilka har 

spelats in med deltagarnas tillåtelse. De har därefter transkriberats. 

 

De informanter som deltar i denna studie har via Hjälpkällan tagit kontakt med mig via 

e-mail och förklarat ett intresse av att deltaga i studien. Hjälpkällan är en organisation 

som beskriver sig själva som oberoende både religiöst och politiskt, de erbjuder både stöd 

och information till personer som ”varit, är, inte längre vill vara, eller funderar på att bli 

medlem i en religiös organisation”.3 En förfrågan angående deltagande informanter till 

denna studie lades ut på deras Facebook sida, varvid informanterna senare anmälde sitt 

intresse via e-mail angående deltagande i studien. Ett informationsbrev angående studiens 

syfte har skickats till informanterna innan intervjun. Det skall dock påpekas att 

informanterna inte ska ses som representativa för rörelsen Jehovas vittnen, och avhoppare 

i allmänhet, utan bör betraktas som separata fall. 

 

1.3 Metod 

Metoden som används i denna studie är kvalitativ, då personerna intervjuats. Mer 

specifikt är det en narrativ metod som använts vid intervjusituationerna.4 Enligt Anna 

Johansson, sociolog och genusforskare, samt författare till boken Narrativ teori och 

metod, kan den narrativa metoden användas för att intervjua personer då de berättar 

                                                 
3 http://hjalpkallan.se/om-oss/ 2018-11-21 
4 Vissa delar, framförallt metoddelen, förekommer i liknande formuleringar i min kandidatuppsats. 

 

http://hjalpkallan.se/om-oss/
http://hjalpkallan.se/om-oss/
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utifrån ett specifikt tema, exempelvis personliga berättelser eller specifika delar av en 

livsberättelse.5 

 

Författarna Steinar Kvale och Sven Brinkmann, professorer i psykologi, beskriver också 

den narrativa metoden, och intervjun, i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun. Enligt 

dem bör den narrativa metoden, under intervjusituationer, användas av forskaren när de 

vill fokusera på intervjupersonens berättelse, och framförallt de intriger eller strukturer 

som finns inom dem. I den narrativa intervjun, enligt Brinkmann och Kvale, kan 

intervjuaren direkt fråga efter berättelser vid intervjuns start. Exempelvis kan en sådan 

öppning vara: ”Kan du berätta om hur du kom till sjukhuset och vad som hände under din 

vistelse där?”6 

 

Enligt Brinkmann och Kvale kan den narrativa intervjun tjäna många intressen, varav de 

nämner specifikt tre stycken. För det första kan en berättelse hänvisa till en specifik 

händelse, eller period, i berättarens liv. För det andra så kan det gälla en persons 

livshistoria, sett ur hennes eget perspektiv. Det tredje intresset ligger i intervjupersonens 

roll som informant, enligt Brinkmann och Kvale. Informanten blir en spegling av 

samhällets historia kring den specifika livsberättelsen.7 

 

Även Jan Trost, tidigare professor i sociologi, nämner i sin bok Kvalitativa intervjuer den 

narrativa metoden, och framförallt hur en narrativ intervju bör genomföras. Enligt Trost 

är den narrativa berättelsen en berättelse om både sitt eget liv och dess livshistoria. Den 

narrativa intervjun bör, enligt Trost, följa tre olika steg. Det första steget, enligt Trost, bör 

vara den icke-styrda intervjun. Om intervjun sker muntligt skall det alltså vara den 

intervjuade personens egen berättelse, där intervjupersonen själv bör styra samtalet. 

Intervjuaren bör bara uppmuntrande lyssna, och inte själv försöka styra eller avbryta 

samtalet.8 Det andra steget enligt Trost är att intervjuaren fokuserar på att få fram 

miniberättelser, som är kompletterande. Detta kan göras genom att ställa frågor i 

anslutning till livshistorien, detta för att ge intervjuaren en djupare och klarare bild över 

de specifika delar av livshistorien som intervjuaren anser vara av ”speciell betydelse för 

                                                 
5 Anna Johansson, 2005 Narrativ teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, sid 21-24. 
6 Brinkmann, Svend, och Kvale, Steinar. 2017. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB, 

sid 195/196. 
7 Brinkmann/Kvale, 2016 s 196. 
8 Jan Trost. 2014. Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur AB, Lund, sid 49. 
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berättelsen”.9 Enligt Trost bör det tredje steget vara att ställa kontrollerande frågor. Dessa 

kontrollerande frågor bör behandla saker som inte tidigare kommit fram i intervjun. Dessa 

frågor, och detta steg, är enligt Trost viktigt då det kan användas för att klargöra vad den 

intervjuade personen menat angående vissa sammanhang.10 

 

Nackdelarna med den narrativa metoden är framförallt, enligt Trost, att väsentliga delar 

av livshistorien inte blir uppmärksammade, det som kommer fram under intervjun är det 

som intervjuaren kommer på under tiden för intervjun. Avsaknaden av en 

”intervjuguide”, det vill säga punktliga frågor som bör besvaras av den intervjuade är 

också något som saknas i den narrativa metoden och intervjun. Trost ser också en fara i 

att intervjuaren, under hans andra steg, ställer frågor som berör den intervjuades 

livsberättelse. Risken finns att det då dras in nya element kring livsberättelsen av 

intervjuaren, och inte den som blir intervjuad. Frågorna som ställs av intervjuaren skall 

alltså enbart beröra frågor kring livsberättelsen som framförts av den intervjuade, i syfte 

att få fram fler ”miniberättelser” kring livsberättelsen, vilket kan vara svårt.11 

 

Anledningen till att denna metod valdes till denna uppsats är framförallt tre skäl. Dels 

valdes den narrativa metoden på grund av att fokus ligger på en begränsad tidsperiod i 

informantens liv, nämligen utgångsprocessen. Den narrativa metoden valdes också på 

grund av att den ska reflektera informantens utgångsprocess. Det skall vara deras egen 

berättelse utan för många frågor från mig som intervjuare. Ett tredje skäl är också 

tidsmässigt, då den narrativa metoden/intervjun inte tar/tog upp allt för mycket tid, med 

tanke på att det var nio stycken informanter som deltog i studien. 

 

Analysmetoden av intervjuerna blir en berättelseanalys, med fokus på de detaljer 

informanterna har återgett i sina berättelser. Enligt Lena Marander-Eklund, professor i 

nordisk folkloristik, kan berättelseanalysen användas för att fokusera på dramatiska 

händelser som personer upplevt, och det som de själva anser vara dramatiskt. De detaljer 

som uppges av informanten hjälper forskaren att synliggöra de teman som är viktiga (i 

                                                 
9 Trost, 2014 s 49. 
10 Trost, 2014 s 49/50. 
11 Trost, 2014 s 49. 
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detta fall informanternas berättelser i jämförelse med de olika modeller över 

utgångsprocessen som finns, samt likheter och skillnader informanterna emellan).12 

 

Intervjuerna, eller insamlingsmetoden, genomfördes via Skype. Via mailkontakt 

bestämdes en tid som passade både informanten samt mig själv. Vid intervjuns start 

bekräftades saker som informanten delgett tidigare via mailkontakt, exempelvis hur 

gamla de var när de lämnade Jehovas vittnen, om de självmant valt att lämna eller om de 

blivit uteslutna samt informantens ålder vid tidpunkten för intervjun. Därefter startades 

intervjun med frågan ”Kan du berätta lite om hur det kom sig att du lämnade Jehovas 

vittnen?” eller en snarlik mening. Efter den inledande frågan fick intervjuerna gå i den 

riktning informanterna själv styrde den, med instick av frågor från mig. Exempelvis om 

informanten nämnde tvivel bad jag dem att beskriva och utveckla detta, om dessa tvivel 

var ideologiska eller individuella gentemot övriga medlemmar i Jehovas vittnen, och hur 

de senare gick vidare i sin utgångsprocess. 

 

Så långt det var möjligt bestämde informanterna själva intervjun och dess innehåll. Dock 

ska det påpekas att jag hade två frågor som jag försökte väva in i intervjun, eller ställde 

rakt ut som kontrollfrågor, om informanterna inte nämnt dessa. Dessa två frågor handlade 

om vändpunkter och informanternas inställning till organisationen/rörelsen Jehovas 

vittnen idag. Varje intervju avslutades också med att låta informanterna berätta mer 

specifikt om det var något de ville poängtera, eller betona, angående utgångsprocessen. 

Det skall också poängteras att vissa intervjuer tog längre tid än andra. De olika 

intervjuerna varierade mellan 12–35 minuter. 

 

1.4 Anonymitet 

Informanterna som deltar i denna studie är garanterade anonymitet. Alla informanter i 

denna studie har delgetts, och accepterat, ett ”informativt samtycke”. Enligt Brinkman 

och Kvale innefattar detta att informanterna är medvetena om det allmänna syftet med 

undersökningen och dess upplägg. Det innefattar också information till deltagarna att de 

när som helst under studiens gång har rätt att dra sig ur projektet. Konfidentialiteten är 

också något Brinkmann och Kvale nämner. Den privata data som identifierar 

                                                 
12 Marander-Eklund, Lena. 2004. Berättelseanalys. I Marander-Eklund (Red), Illman, Ruth och 

Henriksson, Blanka. Metodkompassen. Åbo: Åbo Akademi, sid 216-217. 
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deltagarna, eller kan identifiera deltagarna, skall inte avslöjas, och de informanter som 

deltar i studien skall vara anonyma.13 

 

Även Anna Davidsson Bremborg, docent i religionssociologi, nämner anonymiteten i 

Människor och makter 2.0. I ett kapitel, benämnt Intervjuer, skriver Bremborg att 

anonymiteten bör garanteras för de deltagande, och att de bör delges ett kodnamn. Vidare 

nämner Bremborg även att informanten bör vara medveten i förväg om att intervjun spelas 

in, samt att materialet senare kommer att användas i ett vetenskapligt sammanhang.14 

 

2. Jehovas vittnen 

2.1 Historik 

Jehovas vittnen grundades i början av 1870-talet av Charles T. Russel. Organisation var, 

enligt sociologen Pernilla Liedgren Dobronravoff, i början inte så avvikande mot det 

omgivande samhället. Organisationen, som är patriarkaliskt uppbyggd, växte under 

början av 1900-talet under namnet bibelsällskapet, men det var inte förrän 1931 de tog 

det namn de idag är kända under – Jehovas vittnen. Till Sverige kom Jehovas vittnen i 

början av 1900-talet, den första sammankomsten ägde rum år 1903 då Russel besökte 

Stockholm. 250 personer var på plats under denna sammankomst.15 Mellan åren 1900–

1930 hamnade Jehovas vittnen i centrum för allmänheten då de dels vägrade att delta i 

det första världskriget, på grund av ideologiska skäl, men även på grund av deras tro på 

att Armageddon skulle inträffa under denna tidpunkt (mer specifikt 1914, men andra 

senare datum förekommer också).16 

När det gäller antalet medlemmar inom Jehovas vittnen beskriver Dobronravoff hur de 

ökade i antal fram till 1928, för att sedan stå i princip still fram till 1938. Även i Sverige 

märktes detta. 1925 fanns det i Sverige 250 medlemmar, och år 1945 var antalet uppe i 

2867 personer. Det skall också tillägas att motståndet mot Jehovas vittnen inom den 

Svenska kyrkan var stort, vilket förmodligen var en av anledningarna till den något tröga 

                                                 
13 Brinkmann/ Kvale, 2016 s 107-109. 
14 Anna Davidsson Bremborg “Intervjuer”, i: Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (red.): Människor 

och makter. Högskolan Halmstad, 2010, s 72 
15 Liedgren Dobronravoff, Pernilla. 2002. Att bli, att vara och att ha varit – om ingångar i och utgångar 

ur Jehovas vittnen i Sverige. Lic.-avh., Lunds universitet. Lund: Lunds universitet, sid 35-37. 
16 Dobronravoff, 2002 s 38.  
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tillväxten under dessa år, när det gäller Sverige.17 Internationellt så ökade medlemsantalet 

under åren 1938–1948 med 342 procent, från 59 047 till 260 756 personer i världen. 

Anledningarna till detta anges främst vara det missionerande Jehovas vittnen utförde, 

samt de nya riktlinjerna under den nya presidenten Joseph Franklin Rutherford.18 

Andra världskriget medförde även det ett ledarskifte, då Rutherford 1942 gick bort. 

Nathan Knorr blev ny president, och under honom förändrades Jehovas vittnen. Bland 

annat fick de församlingar som fanns runt om i världen mindre kontroll, exempelvis 

genom att tydligt bygga en hierarki där ett högre prästerskap fick en större auktoritet, och 

därmed också en utökad kontroll. Organisationen Jehovas vittnen ökade också markant i 

antalet medlemmar under Knorrs ledarskap. Från att 1942 haft 115 240 aktiva 

medlemmar ökade de fram till 1975 till 2 179 256 stycken. Detta kan till en stor del 

tillskrivas den politiska oron som under denna tid fanns i världen, samt en profetia om att 

Armageddon skulle ske år 1975.19 

Denna felaktiga profetia ledde till att många medlemmar avslutade sitt engagemang från 

1975 och framåt. 1977 avled Knorr och Frederik Franz blev president. Denne avled i sin 

tur 1999 och ersattes av Milton Henschel, som enbart satt 4 år på posten. I dagsläget är 

presidentskapet ersatt med ordförandeskap, och den som är ledare för det största 

sällskapet är Robert Ciranko. Det skall påpekas att Jehovas vittnen, till stor del på grund 

av en stor ökning av antalet medlemmar från 1980 och framåt, har förändrats både 

organisations – och ledarskapsmässigt. Det finns idag många olika registrerade sällskap 

inom Jehovas vittnen, alla med en egen president.20 

2.2 Jehovas vittnen och relationen till det övriga samhället 

Jehovas vittnen går att kategorisera som en kontroversiell religiös rörelse, ibland som en 

sekt (vilket de själva förnekar skall påpekas)21 bland annat på grund av deras relation, och 

spänningsförhållande, till det övriga samhället. Kritiken mot Jehovas vittnen riktar sig 

bland annat mot deras kritiska förhållningsätt mot övriga religioner, enligt James Penton, 

professor i historia och tidigare medlem i Jehovas vittnen. Övriga religioner anses inom 

Jehovas vittnen vara ”Djävulens verk”, något de har anammat sedan 1919. Att Jehovas 

                                                 
17 Dobronravoff, 2002 s 40. 
18 Dobronravoff, 2002 s 41. 
19 Dobronravoff, 2002 s 42/43. 
20 Dobronravoff, 2002 s 43-47. 
21 https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/%C3%A4r-jehovas-vittnen-en-sekt/  

 

https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/%C3%A4r-jehovas-vittnen-en-sekt/
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/%C3%A4r-jehovas-vittnen-en-sekt/
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vittnen under de båda världskrigen blev förföljda, och i vissa fall avrättade, har även det 

spelat in i deras misstro mot det övriga samhället och religioner.22 Eftersom Jehovas 

vittnen, och deras första president Charles Taze Russel i synnerhet, trodde att de sekulära 

myndigheterna i samband med Armageddon skulle utplånas fanns det, och finns än idag, 

en misstro mot just myndigheter och staten. Enligt Jehovas vittnen är dessa under kontroll 

av Djävulen, och de är därför inte trovärdiga eller att lita på.23 

Även George D. Chryssides, Visiting Research Fellow vid universitetet i York, skildrar 

hur Jehovas vittnen inte vill vara en del av samhället, och undviker aktiviteter som tillhör 

eller leds av samhället. Chryssides beskriver hur Jehovas vittnen” lever i världen” men 

ändå inte tillhör ”en del av världen” eller samhället då det enligt Jehovas vittnen är under 

satans styre.24 

Ett annat spänningsförhållande till det övriga samhället skapas genom deras vägran att 

göra militärtjänst, återigen grundat i Bibeln, vilket i sig inte är något problem enligt 

Jehovas vittnen, då en värld utan krig leder till en bättre värld där människor älskar 

varandra.25 Tusentals Jehovas vittnen satt under båda världskrigen fängslade för deras 

vägran att delta i krigen. Det skall dock påpekas att i vissa av de länder där detta förekom, 

förr i tiden, har det nu avskaffats straff gentemot Jehovas vittnen för deras vägran att göra 

militärtjänst.26 

Blodtransfusioner skapar även det ett spänningsförhållande gentemot det övriga 

samhället i Jehovas vittnens fall. Läkare och sjukhus världen över har svårt att acceptera 

deras vägran, som grundar sig på ett fåtal rader i Bibeln, vilket skapar ett 

spänningsförhållande.27 Grunden i Jehovas vittnens spänningsförhållande till omvärlden 

är, enligt Penton, egentligen deras tro på att Armageddon snart kommer att inträffa och 

den gamla världen då kommer att försvinna. Att skaffa sig en hög utbildning, rösta i val 

med mera är slöseri med tid. Den tiden skall istället läggas på att missionera och ”rädda” 

människor från deras öde, och detta bidrar, tillsammans med de övriga exemplen ovan, 

                                                 
22 Penton, 2015 s 203-205. 
23 Penton, 2015 s 209. 
24 George D. Chryssides. 2016. Jehovah's Witnesses, Continuity and Change. Ashgate Publishing, 

England, sid 171. 
25 https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/varf%C3%B6r-tar-ni-inte-del-i-krig/  
26 Penton, 2015 s 214/215. 
27 Moseboken 9:4;3. Moseboken17:10;5, Moseboken 12:23; Apostlagärningarna 15:28,29. 

http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos  

 

https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/varf%C3%B6r-tar-ni-inte-del-i-krig/
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/varf%C3%B6r-tar-ni-inte-del-i-krig/
http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos
http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos
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till att Jehovas vittnen går att klassificera som en kontroversiell religiös grupp med ett 

spänningsförhållande till det övriga samhället.28 

3 Tidigare forskning angående utgångsprocessen ur religiösa rörelser 

Denna del kommer att behandla och redogöra den forskning som finns angående 

utgångsprocesser i allmänhet. De modeller som konstruerats över utgångsprocessen 

kommer att redogöras separat i en senare del. 

Pernilla Liedgren Dobronravoff har skrivit avhandlingen Att bli, att vara, och att ha varit 

– om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige, med vilken hon disputerade 

år 2007. Syftet Liedgren Dobronravoff har med avhandlingen är att undersöka hur ”och 

under vilka betingelser som människor blir medlemmar och lämnar en organisation som 

Jehovas vittnen”.29 Metoden Liedgren Dobronravoff har använt sig av är dels kvalitativ, 

då hennes empiriska material består av intervjustudier med aktiva och före detta 

medlemmar av Jehovas vittnen, men den innehåller även kvantitativt material, i form av 

textanalys av en dagbok som en tidigare medlem i Jehovas vittnen anförtrott henne. Varje 

informant som deltar i studien är intervjuad två gånger. De frågor som ställts i samband 

med intervjun har varit olika beroende på om informanten är född och uppvuxen i Jehovas 

vittnen, eller om de anslutit av egen vilja senare i livet. För de aktiva medlemmarna har 

Liedgren Dobronravoffs fokus varit att få dem att berätta om tiden före ingångsprocessen, 

och varför de lät sig döpas. För de före detta medlemmarna har hon fokuserat på tiden 

som föregick avhoppet, och hur avhoppet/uteslutningen gick till.30 

När det gäller just utgångsprocessen ur Jehovas vittnen beskriver Liedgren Dobronravoff 

hur hennes informanter under deras tid som aktiva Jehovas vittnen ställdes inför olika 

händelser. Dessa händelser leder i sin tur till olika problem, tankar och skeenden som i 

sin tur leder till tvivel, vilket är starten på utgångsprocessen.31  Liedgren Dobronravoff 

beskriver också hur utgångsprocessen är ”mycket mindre tydlig i strukturen”, i jämförelse 

med ingångsprocessen.32 Som skäl till detta anger Liedgren Dobronravoff exempelvis att 

                                                 
28 Penton, 2015 s 228. 
29 Dobronravoff, 2002 s 14. 
30 Dobronravoff, 2002 s 98-104. 
31 Dobronravoff, 2002 s 161. 
32 Dobronravoff, 2002 s 162. 
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personerna på väg ut ur Jehovas vittnen kan vara väldigt ensamma, förvirrade och oroade 

under utgångsprocessen.33 

När det gäller just utgångsprocessen kommer Liedgren Dobronravoff under sin 

avhandling fram till att den tar väldigt lång tid. De olika faserna, som kommer att 

redovisas längre fram i uppsatsen, är också de i jämförelse med ingångsprocessen (de 

olika steg och en person går igenom när de blir medlem i Jehovas vittnen) längre och 

mindre strukturerade. Liedgren Dobronravoff betonar också hur hela utgångsprocessen 

genomsyras av ambivalens och tvivel. En viktig sak som Liedgren Dobronravoff 

poängterar är att hennes informanter inte nödvändigtvis går igenom de olika stegen, eller 

faserna, (som kommer att redovisas längre fram i uppsatsen) kronologiskt, det vill säga 

att alla informanter börjar med det första steget eller fasen i deras utgångsprocess ur 

Jehovas vittnen. Det förekommer också, enligt Liedgren Dobronravoff, informanter som 

fastnar vid ett steg, eller fas, i deras utgångsprocess, samtidigt som några även kan ta ett 

steg, eller falla tillbaka en fas, i deras utgångsprocess.34 

Stuart Wright, professor i sociologi, är författare till ett kapitel i boken Falling from the 

faith – Causes and Consequences of Religious Apostasy, benämnt Leaving New Religious 

Movements: Issues, Theory and Research. Wright behandlar i detta kapitel orsaken till 

avhopp från nya religiösa rörelser, där syftet är att undersöka vilka orsaker som finns 

bakom de, enligt Wright, ökade avhoppen från nya religiösa rörelser (boken är utgiven 

1988 skall tilläggas). Wright tar också i detta kapitel upp andra teorier från olika författare 

angående utgångsprocessen från religiösa (och nya religiösa) rörelser, och kapitlet kan, 

enligt Wright, ses som en översikt för ett närmare beskrivande av olika teorier kring 

utgångsprocessen från religiösa rörelser.35 

Wright drar slutsatsen att den forskning som bedrivits kring utgångsprocessen, eller 

avhoppen om man vill benämna det så, i väldigt hög grad bidragit till att öka kunskapen 

angående hur stegen och processen från medlem till ex-medlem artar sig. Wright drar 

slutsatsen att personer som ansluter till en ny religiös rörelse är medlem i ungefär två år, 

samt att den stora anledningen till att de nya religiösa rörelserna inte växer och blir större 

är det stora antalet medlemmar som så småningom hoppar av rörelsen. De orsaker Wright 

                                                 
33 Dobronravoff, 2002 s 162. 
34 Dobronravoff, 2002 s 180/200. 
35 Stuart A. Wright ” Leaving new religious movements: Issues, theory and research” i: Bromley, David 

G (m.fl): Falling from the faith. California: Sage Publications, Inc. 1988, sid 145-147. 
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nämner som anledningar till att människor hoppar av de nya religiösa rörelserna är bland 

annat åldern, då människor som är omkring 20 år gamla, enligt Wright, tenderar att 

experimentera mycket i sitt sociala liv, och därför också snabbt lämnar en religiös grupp. 

De andra anledningarna till avhoppen från nya religiösa rörelser kan vara att människor 

flyttar, byter jobb, gifter eller skiljer sig.36 

Wright nämner också att en orsak till avhoppen kan vara att personerna helt enkelt byter 

en religiös rörelse mot en annan, som ofta ligger nära den ursprungliga rörelsen rent 

ideologiskt. Detta handlar då, enligt Wright, inte om egentliga avhopp från de nya 

religiösa rörelserna, utan en process som mer påminner om en omorientering från en 

religiös grupp till en annan, vilket också är en annorlunda process jämfört med de 

människorna som helt avslutar sitt religiösa engagemang och lämnar den nya religiösa 

rörelsen för evigt.37 

Stuart A. Wright har även skrivit en artikel, utgiven 1984, med namnet Post- Involvement 

Attitudes of Voluntary Defectors from Controversial New Religious Movements. Syftet 

med Wrights studie är att redogöra för vilken attityd frivilliga avhoppare från tre stycken 

nya religiösa rörelser har gentemot de rörelser som de tidigare varit medlemmar i. Wrights 

empiriska material består av 45 stycken djupintervjuer med före detta medlemmar från 

Moonrörelsen, Guds barn samt Hare Krishna-rörelsen. Wright poängterar också att de 

personer som intervjuats inte har gått i någon terapi, eller deltagit i något 

”avprogrammeringsprogram”. Cirka 80% av de deltagande var människor från 

medelklass, eller högre medelklass och 64 % av de deltagande var män.38 

Wrights resultat i studien är att 67% ”känner sig visare” av den erfarenhet de upplevt 

inom religiösa rörelsen. 7% ”känner sig arga”, 9% ”hjärntvättade” och 18% relaterar till 

”något annat” i deras känslor för den religiösa rörelsen. Wright menar att resultatet 

angående de känslor personerna upplever är annorlunda när det handlar om medlemmar 

som frivilligt valt att hoppa av, i jämförelse med tidigare studier där personer som blivit 

uteslutna eller utkastade intervjuas. Då tenderar resultatet att luta mot att fler procent 

känner sig arga eller hjärntvättade.39 Anledningen till att människor väljer att hoppa av 

                                                 
36 Wright, 1988 s 163-165. 
37 Wright, 1988 s 165. 
38 Stuart A. Wright, “Post-involvement attitudes of voluntary defectors from controversial new religious 

movements”, Journal for the scientific study of religion, vol 23 (2), 1984, sid 172/173. 
39 Wright, 1984 175. 
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den religiösa rörelsen kan variera enligt Wright. De kan känna sig isolerade från 

omvärlden, eller ha svårt att skapa sociala kontakter inom den religiösa rörelsen som de 

tillhör, vilket till slut leder till ett avhopp.40 

Slutsatsen Wright drar av sin undersökning är att de flesta personer som intervjuats 

bearbetar sina erfarenheter på ett konstruktivt vis och tar lärdom ifrån dem. Wright jämför 

det med exempelvis en skilsmässa, eller ett byte av jobb, de använder sig av de 

erfarenheterna de fått från den religiösa rörelsen i sina framtida val i livet, exempelvis 

sätta upp nya mål eller nya övertygelser. Wright poängterar också att resultat från studien 

inte visar några större tecken på ett de intervjuade under sin tid i den religiösa rörelsen 

blivit hjärntvättade. Att deras sociala värld blivit kraftigt reglerad är en sak, enligt Wright, 

hjärntvätt är dock en annan.41 

Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, har i boken Guds nya barnbarn, skrivit ett 

kapitel benämnt ”Jag har levt hela mitt liv i en verklighet som inte finns”: före detta 

medlemmar i kontroversiella religiösa grupper ger sina perspektiv. Frisk har i denna 

studie intervjuat 12 stycken personer, sex av dessa tillhörde Jehovas vittnen, tre Hare-

Krishna rörelsen, två Scientologi-kyrkan och en person från Enighetskyrkan. Frisk har 

vid intervjuerna använts sig av en narrativ metod, med en del uppföljningsfrågor. Syftet 

med själva studien, där samtliga personer som intervjuades var uppvuxna inom respektive 

rörelse, är att dels, med grund i det empiriska materialet, redogöra och diskutera för de 

intervjuades uppväxt inom de olika kontroversiella rörelserna, men även betona hur 

utgångsprocessen gestaltade sig.42 

Resultatet av studien, när det gäller utgångsprocessen, är enligt Frisk att upplevelsen av 

att lämna rörelsen kan delas in i tre stycken olika teman. Det första temat, enligt Frisk, är 

faktorer som påverkar upplevelsen av att vara en före detta medlem. Enligt Frisk skiljer 

sig synen på ex-medlemmar markant i de olika kontroversiella rörelserna. Det är stor 

skillnad på en medlem som är uppvuxen som Hare-Krishna medlem, jämfört med en 

person som är uppvuxen inom Jehovas vittnen, då Hare-Krishna rörelsen anser att de 

fortfarande är medlemmar oavsett om de valt att lämna rörelsen (och tron). Detta skiljer 

sig jämfört med medlemmar i exempelvis Jehovas vittnen, då dessa ej är tillåtna att ha 

                                                 
40 Wright, 1984 s 176. 
41 Wright, 1984 s 182. 
42 Frisk, 2017 s 175/176 

 



 

16 

 

kontakt med exempelvis familjemedlemmar och övriga medlemmar av den tidigare 

rörelsen. En annan betydelsefull faktor är föräldrarna enligt Frisk, exempelvis vilket 

engagemang och vilken befattning de har inom rörelsen.43 

Frisks andra tema är Processen att bli en före detta medlem. Faktorer som där spelar in 

är framförallt tvivel hos medlemmar i de olika rörelserna, samt att man inte känner sig 

hemma i gruppen längre. Andra faktorer är att de före detta medlemmarna får en större 

kontakt med majoritetssamhället, eller att de har familjemedlemmar som tidigare lämnat 

gruppen. Det tredje temat i Frisks studie är den psykologiska inverkan av att växa upp 

inom en kontroversiell minoritetsreligion. Faktorer inom detta tema är att medlemmarna 

känner av en inre oro, en oro som kan grunda sig i att de upplever det som omöjligt att bli 

perfekt (efter den religiösa gruppens måttstock). Känslor av att de blir avvisade från 

gruppen efter avhoppet är också det en faktor Frisk nämner. Känslan av att vara en del av 

en elit är, enligt Frisk, en annan faktor som upptäckts i det tredje temat. Människorna 

utanför gruppen var underlägsna de som var med i gruppen. Detta blev efterhand jobbigt 

för de ex-medlemmarna, då det hade kontakt med omvärlden och uppfattade att detta inte 

stämde.44 

Frisk nämner också i sin slutsats att de före detta medlemmarnas erfarenheter är väldigt 

varierande, och svåra att generalisera. Utträdesprocessen förefaller, i de flesta fall, ha 

skett gradvis. De har även ofta relaterat till sociala nätverk som skapats utanför den 

religiösa rörelsen. Frisk påpekar också att en del av de intervjuade redan som barn uppgett 

att de konfronterade exempelvis den religiösa rörelsens läror.45 

4 Modeller över utgångsprocessen ur religiösa rörelser 

I detta kapitel redovisas de olika modellerna, steg för steg, över hur utgångsprocessen 

gestaltas av tre stycken olika författare. De modeller som kommer att redovisas är dels 

Pernilla Liedgren Dobronravoffs modell över utgångsprocessen från Jehovas vittnen som 

nämnts tidigare från boken Att bli att vara och att ha varit – om ingångar i och utgångar 

ur Jehovas vittnen i Sverige, men även Norman Skonovds, tidigare professor i sociologi, 

modell över utgångsprocessen från ”sekter”/kulter samt religiösa organisationer som 

                                                 
43 Frisk, 2017 s 208/209. 
44 Frisk, 2017 s 210-214. 
45 Frisk, 2017 s 218. 
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redovisas i hans avhandling Apostasy: The Process of Defection From Religious Totalism, 

samt Stuart A Wrights modell över utgångsprocessen kommer att redovisas. 

4.1 Tabell angående de olika modellerna över utgångsprocessen 

Dorbronravoffs modell Skonovds modell Wrights modell 

1. Olika grader av 

tvivel 

1. Avbrott 

2. Spänning 

1 Fyra olika faktorer 

som skapar 

desillusion 

2. Prövning av tvivel 3. Reflektion 

4. Desillusion 

1 Fyra olika faktorer 

som skapar 

desillusion 

3 Vändpunkter 5 Frigörelse 2 Frigörelse 

6 Olika beslut         3 Strategier för 

lämnande 

7 Olika steg i 

verkställigheten 

         3 Strategier för 

lämnande 

8 Floating 6 Floating  

7 Relativ neutralitet 7 Ny identitet 4 Social 

omorientering 

 

Ovanstående tabell belyser vilka olika steg i de tre olika modellerna som påminner om 

varandra. 

4.2 Det empiriska materialet de olika modellerna bygger på 

Det som framförallt skiljer de olika modellerna åt när det gäller det empiriska materialet 

är att Skonovds modell över utgångsprocessen baseras på intervjuer med ex-medlemmar 

från olika religiösa rörelser, ”sekter” och kulter samt att det totala antalet människor 
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modellen baseras på är svår att identifiera.46 När det gäller Pernilla Liedgren 

Dobronravoffs empiriska material så framgår det tydligt, det består av 10 stycken 

intervjuer med ex-medlemmar från Jehovas vittnen.47 Wrights empiriska material bygger 

på intervjuer med 45 tidigare medlemmar i Enighetskyrkan, Guds barn samt Hare-

Krishna rörelsen.48 

 

4.3 Pernilla Liedgren Dobronravoffs modell över utgångsprocessen 

Pernilla Liedgren Dobronravoffs modell med de olika faserna redovisas nedan. I slutet av 

modellen/faserna följer en kort beskrivning av varför denna modell är relevant för denna 

studie. 

1.”Olika grader av tvivel”. Den potentiella avhopparen känner av tvivel gentemot 

organisationen. Dessa tvivel kan vara ideologiska, eller tvivel mot andra medlemmar på 

grund av deras beteende. 

2.”Prövning av tvivel”. Den potentiella avhopparen prövar sina tvivel. Detta kan ske 

genom exempelvis samtal med andra medlemmar i organisationen, eller att de helt enkelt 

söker sig till verksamheter utanför organisationen. 

3. ”Vändpunkter”. Den potentiella avhopparen upplever flera vändpunkter. Exempelvis 

kan detta vara att börja skriva dagbok och reflektera, eller komma till insikt om att den 

världsbild den potentiella avhopparen haft ej stämmer med ”verkligheten”.  

4. ”Olika beslut”. Den potentiella avhopparen tar olika beslut som strider emot 

organisationens stadgar, och äldstebrödernas beslut. Exempel på detta kan vara att 

anordna en fest, eller att ljuga för äldstebröderna för att bli utesluten. Det kan också vara 

att öppet kritisera och ifrågasätta organisationen och äldstebröderna. 

5. ”Olika steg i verkställigheten”. Den potentiella avhopparen börjar ta olika steg ut ur 

organisationen. Exempelvis kan detta vara att läsa Bibeln med andra människor, eller att 

mentalt förbereda sig på ett avhopp, men ändå stanna kvar inom organisationen på grund 

av de familjemedlemmar som finns kvar. 

                                                 
46 Skonovd, L. Norman. 1981. Apostasy: The Process of Defection From Religious Totalism. University 

Microfilms International, Ann Arbor, sid 178-180. 
47 Dobronravoff, 2002 s 180. 
48 Wright, 1984 s 176-180. 
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6. ”Floating”. Den potentiella avhopparen bearbetar sina känslor och reflekterar kring 

organisationen. Detta innebär att vissa av de potentiella avhopparna ”fastnar” i denna fas, 

och väljer att gå tillbaka till organisationen, medan andra tar steget ur organisationen. 

7.”Relativ neutralitet”. Personen har nu kommit över sina starkaste känslor kring 

organisationen. Detta steg infinner sig efter olika känslor som hat, skuld och 

meningslöshet.49 

Anledningen till att denna modell jämförs med informanternas berättelser i denna studie 

är framförallt för att det empiriska materialet består av medlemmar som tidigare varit 

aktiva Jehovas vittnen. 

I tabellen längre upp i detta stycke har jag försökt att placera de steg som påminner om 

varandra, vilket belyser de likheter som finns emellan modellerna och de olika författarna. 

Det finns dock skillnader emellan de olika författarnas modeller som bör påpekas. Något 

som är värt att ta upp är att Dobronravoffs modell skiljer sig emot de andra författarnas 

modeller en aning när det kommer till i vilken ordning de olika stegen i utgångsprocessen 

ter sig. Enligt henne så behöver de olika stegen inte nödvändigtvis ske i den kronologiska 

ordning som presenteras i hennes modell, utan det kan variera mellan olika personer. De 

olika faserna kan också, enligt Dobronravoff, vara ”olika intensiva” och ta lång tid för en 

person, medan en annan person kan ta sig igenom samma fas relativt snabbt.50 

Dobronravoff är också tydlig med att hennes modell enbart gäller utgångsprocessen från 

Jehovas vittnen, och inte någon annan religiös organisation/rörelse. 

4.4 Norman Skonovds modell över utgångsprocessen 

Nedan följer en beskrivning av Norman Skonovds modell/faser. I slutet av beskrivningen 

följer en kort beskrivning av modellens relevans för denna studie. 

1. ”Avbrott”. Den potentiella avhopparen upplever att de band, eller övriga mekanismer, 

som finns till den religiösa gruppen bryts och blir neutraliserade. 

2. ”Spänning”. Den potentiella avhopparen känner en spänning, eller ett ifrågasättande, 

gentemot den religiösa tro och de åtaganden som religionen innebär. 

                                                 
49 Dobronravoff, 2002 s 163-171 
50 Dobronravoff, 2002 s 161. 
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3. ”Reflektion”. Den potentiella avhopparen börjar reflektera över sin tro eller sina 

relationer till den religiösa gruppen. Reflektionen kan även gälla de erfarenheter den 

potentiella avhopparen har från den religiösa gruppen, samt hur personen ska komma över 

den motsättning de känner emot den religiösa gruppen. 

4.”Desillusion”. Misslyckas den potentiella avhopparen med att få svar angående sina 

reflektioner leder detta till att den potentiella avhopparen blir desillusionerad. 

5. ”Frigörelse”. När den potentiella avhopparen kommer till insikt, genom en kritisk eller 

praktisk händelse, till att de problem som finns inte kommer att lösas inom/av den 

religiösa gruppen, försöker individen fysiskt frigöra sig från gruppen. 

6. ”Floating”. Den potentiella avhopparen överväger, tyngd av exempelvis skuld, rädsla, 

eller depression, att återvända till den religiösa gruppen men motstår detta framgångsrikt. 

7. ”Ny identitet”. Den potentiella avhopparen accepterar en ny livsstil, identitet eller 

världsbild som inte innefattar den tidigare religiösa grupperingen.51 

Norman Skonovds modell är relevant för denna studie då det empiriska materialet, enligt 

Skonovd, består av före detta medlemmar i ”kulter” och ”sekter”. Att jämföra den med 

informanternas berättelser angående utgångsprocessen från Jehovas vittnen ger, även om 

detta inte är ett syfte med uppsatsen, information och kunskap angående huruvida 

informanterna själva ger information som kan kopplas till utgångsprocessen från olika 

”sekter” eller ”kulter”. 

Något som bör påpekas är att Skonovd inte nämner något om vilka olika religiösa rörelser 

hans modell bör passa på, utan förklarar enbart att det empiriska materialet bygger på 

avhoppare från olika religiösa rörelser, sekter och kulter.52 

4.5 Stuart A. Wrights modell över utgångsprocessen 

Nedan följer en beskrivning av Stuart Wrights modell/faser. I slutet av beskrivningen 

följer en kort beskrivning av modellens relevans för denna studie. 

1. ”Fyra olika faktorer som skapar desillusion”. Den potentiella avhopparen upplever en 

av fyra olika faktorer som tar dem vidare i utgångsprocessen. Dessa är (1) att avhopparen 

upplever ett avbrytande av den isolering den religiösa gruppen håller över 

                                                 
51 Skonovd, 1981 s 178-180. 
52 Skonovd, 1981 s 178. 
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individen/gruppen. (2) Utvecklar en nära relation till kontakter utanför den religiösa 

gruppen. (3) Upplever en utebliven framgång i deras strävan efter social förändring. (4) 

Börjar ifrågasätta den religiösa gruppens ledarskap och ideologi. 

2.”Frigörelse”. Den potentiella avhopparen frigör sig från den religiösa gruppen, 

exempelvis genom att via ”ursprungsfamiljen” få bekräftelse, stimulans och berättigande. 

3. ”Strategier för lämnande”. Den potentiella avhopparen planerar att lämna gruppen. 

Detta kan ske dolt, utan att informera någon. Det kan också ske öppet, utan dramatiska 

inslag. Den tredje vägen ut är den deklarerande, då personen ifrågasätter och kritiserar 

den religiösa rörelsen öppet, vilket är följden av känslor som liknar besvikelse eller 

hämnd. 

4. ”Social omorientering”. Den potentiella avhopparen får nya kontakter via exempelvis 

skola, arbete eller familj, vilket underlättar deras väg ut.53 

Anledningen till att denna modell/faser är relevant i denna studie, i ett 

jämförelseperspektiv, är, i likhet med de övriga modellerna/faserna på grund av det 

empiriska materialet modellen baseras på. Då det empiriska materialet bygger på 

utträdesprocessen ur nya religiösa rörelser är det intressant att se om det finns några 

likheter i jämförelse med informanternas beskrivning av utträdesprocessen ur Jehovas 

vittnen. 

Stuart Wright hävdar att hans modell bör kunna tillämpas på olika nya religiösa rörelser, 

men nämner inget om att de passar på traditionella religiös organisationer/rörelser.54 

När det gäller de olika stegen så är det framförallt Wrights första steg, ”fyra olika faktorer 

som skapar desillusion” som har varit svårt att placera ut i jämförelse med de övriga 

modellerna/stegen. Wrights första steg innehåller egentligen fyra olika steg, vilket gör 

den lite strulig att tolka i jämförelse med de övriga modellerna. Dock anser jag att det 

steget kan kopplas samman med Skonovds fyra första steg ”avbrott”, ”spänning”, 

”reflektion” samt ”desillusion”. Den passar även in i Dobronravoffs modell, på de två 

första stegen, ”olika grader av tvivel” och ”prövning av tvivel”. Detta då det, i samtliga 

modeller poängteras hur den potentiella avhopparen har tvivel gentemot den religiösa 

rörelsen och dess ledarskap, eller övriga medlemmar. 

                                                 
53 Wright, 1984 s 176-180. 
54 Wright, 1984 s 176. 
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Det ska även påpekas att de avslutande stegen i varje modell, som är placerade inom 

samma ”område” påminner om varandra, även om de är döpta till olika namn. ”relativ 

neutralitet”, ”ny identitet” och ”social omorientering” innehåller alla något som påminner 

om ett avslut från gruppen, och även något som tyder på att personerna får ett nytt 

umgänge utanför den tidigare rörelsen, samtidigt som det kan finnas negativa känslor 

gentemot den religiösa rörelsen kvar. 

5 Informanternas berättelse i jämförelse med Pernilla Liedgren Dobronravoffs 

modell 

Informanternas berättelser i denna studie, i jämförelse med Pernilla Dahlgren 

Dobronravoff modell, stämmer in på vissa delar, samtidigt som det finns detaljer från 

informanternas berättelser som också avviker. Åtta av nio informanter uppger att de under 

sin utgångsprocess känt tvivel gentemot rörelsen Jehovas vittnen, eller medlemmar som 

varit aktiva inom Jehovas vittnen, exempelvis äldstebröder. Tvivlen är alltså både 

ideologiska, men även riktade emot personer inom Jehovas vittnens organisation. Sju av 

nio personer uppger också att dessa tvivel var starten på deras utgångsprocess. I denna 

studie har alla informanter ett fingerat kvinnonamn som börjar med B, och Betty uttrycker 

det på följande vis:  

Det var väl väldigt mycket att jag helt enkelt började att sluta tro på det, tro på 

det som sades och tappade tron överhuvudtaget på det som predikades, det var 

svårt att gå ut och missionera, att spendera så mycket tid åt att försöka övertyga 

folk … man lever ju bara för att sprida läran. 

Barbro uppger dock att hon under sin utgångsprocess inte upplevde några tvivel emot 

Jehovas vittnen, både som organisation eller mot de medlemmar som fanns i hennes 

församling. För hennes del så handlade det mer om en brist på energi. På en direkt fråga 

om det fanns några tvivel överhuvudtaget under hennes utgångsprocess svarar Barbro: 

Nej alltså jag kan säga såhär, det var inte så att jag inte trodde på att det var 

sant eller så och hade börjat tvivla, absolut inte…men däremot så kände jag 

att, jag är prestationsmänniska och att prestera inför Gud, det blir väldigt 

jobbigt i längden. 

Informanternas berättelser skiljer sig också åt när det kommer till eventuella 

”vändpunkter”. Detta är något som sju av nio informanter har upplevt, men de varierar i 

omfattning och kan gestaltas på många olika sätt. Exempel på vändpunkter informanterna 



 

23 

 

har uppgett kan vara: ”Läsa en bok och komma till insikt”, ”skriva ett brev till 

församlingen”, en ”flytt från hemstaden”, ”ett nytt jobb”, ”en egen bostad”, ”kontakt med 

andra religioner” eller ”en skilsmässa”. Det ska dock påpekas att två av informanterna 

inte upplever att det fanns någon speciell vändpunkt, utan att utgångsprocessen snarare 

innefattade ett större och större avståndstagande från Jehovas vittnen. Belinda uttrycker 

det på följande vis, på en direkt fråga om hon upplevde någon vändpunkt: 

Nej det kom väl glidande så lite hela tiden, då kände jag starkare och starkare 

att det är fel och jag vill inte leva på det viset, men det var inte någon speciell 

aha-upplevelse. 

Informanternas berättelser i denna studie visar en viss liknelse till Liedgren 

Dobronravoffs steg ”olika beslut” samt ”olika steg i verkställigheten”. fem av nio 

personer, enligt min tolkning av informanternas berättelse, går igenom dessa steg i sin 

utgångsprocess. I fasen ”olika beslut” handlar det framförallt om ett öppet ifrågasättande 

av ideologin, organisationen eller äldstebröderna. Beatrice uttrycker det på följande vis:  

Jag hade så himla mycket saker som jag ifrågasatte så äldstebröderna höll på 

att bli tokiga på mig för att jag ville ha möten med dem hela tiden och jag hade 

listor med en massa frågor till dom där jag förklarade att jag inte får ihop det 

här, och dom (äldstebröderna) kunde ju inte förklara det heller. 

Informanternas berättelse stämmer också, delvis, in på Lidgren Dobronravoffs ”olika steg 

i verkställigheten”, framförallt att de mentalt förbereder sig på ett avhopp men stannar 

kvar inom organisationen på grund av att familjemedlemmar fortfarande fanns kvar. 

Bodil berättar om hur hon ”flöt med” i organisationen på grund av hennes pappas 

medlemskap: 

För det kostar så mycket, så man tänker inte de tankarna aktivt eller medvetet 

på det viset, däremot så var jag inte så aktiv i församlingen utan jag flöt med 

bakom i 10 år ungefär…eftersom min pappa är ett Jehovas vittne…han styrde 

den församling som jag tillhörde så det går inte att gå omkring anonym heller 

på det viset om jag inte hade flyttat. 

Det skall dock påpekas att flera informanter inte tagit hänsyn till familjen, utan snarare 

fokuserat på sitt eget välmående, när de valt att lämna Jehovas vittnen. 

Alla informanter uppger att de funderat och reflekterat kring organisationen under deras 

utgångsprocess, vilket går att likna vid Dobronravoffs steg ”floating” Enbart en person, 
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Beatrice, uppger att hon fastnade i dennas fas och valde att gå tillbaka till organisationen, 

för att återigen bli ett aktivt vittne. 

Informanterna har också erfarit känslor som i dagens läge går att likna vid Liedgren 

Dobronravoffs slutfas ”relativ neutralitet”. Alla informanter, utom Barbro, upplever att 

känslorna vid utgångsprocessen kan liknas vid hat, skuld eller meningslöshet. Barbro 

känner dock inte så, på en direkt fråga om hur hon känner inför organisationen idag svarar 

hon:  

Jag är nog fortfarande den här snälla avfällingen som tycker väldigt mycket 

om dom, det (Jehovas) är ju hemma faktiskt…så jag skulle aldrig kunna se 

dom på ett dåligt sätt, jag försvarar dom fortfarande även om jag inte tror på 

det eller vill hålla på med det. 

Det skall dock återigen poängteras att det enbart är Barbro som har dessa känslor 

gentemot Jehovas vittnen bland de informanter som har intervjuats i denna studie. 

5.1 Slutsats angående informanternas berättelser i jämförelse med Pernilla 

Liedgren Dobronravoffs modell 

Informanternas berättelser i jämförelse med Pernilla Liedgren Dobronravoffs modell över 

utgångsprocessen uppvisar alltså både likheter och skillnader. De främsta likheterna 

består framförallt av de tvivel som finns i modellen, och det framkommer också av 

informanternas berättelser att dessa tvivel förekommer såväl i början (och kan anses 

”starta” utgångsprocessen) av deras utgångsprocess, samt under processens gång. 

Informanternas berättelser angående deras utgångsprocess stämmer även väl in med 

Liedgren Dobronravoffs sista steg, ”relativ neutralitet”. Informanternas berättelser styrker 

visar också en viss likhet med stegen ”vändpunkt” samt ”floating”. Informanternas 

berättelser angående utgångsprocessen skiljer sig dock åt från stegen ”olika beslut” och 

”olika steg i verkställigheten”. 

5.2 Informanternas berättelse i jämförelse med Norman Skonovds modell  

När det gäller informanternas berättelse över utgångsprocessen i jämförelse med 

Skonovds modell finns det även där både likheter och skillnader. I Skonovds första steg 

”avbrott” stämmer samtliga informanters berättelser till en viss grad, informanterna 

bekräftar att banden bryts, men inte att de blir neutraliserade. Samtliga informanter 

bekräftar dock Skonovds andra och tredje steg, ”spänning” och ”reflektion”. Det 



 

25 

 

förefaller också som att dessa steg för många av informanterna smälter samman. Beatrice 

berättar om hennes tankar när en utesluten, homosexuell person, återtas i församlingen: 

”jaha nu är han tillbaka igen nu får vi väl se hur lång tid det tar för han att bli 

utesluten igen” och dom skrattade (de övriga medlemmarna av Jehovas 

vittnen) och jag vet att jag just då bara fick en tanke, varför är det egentligen 

fel att man älskar någon annan även om det är av samma kön alltså hur kan 

det vara så hemskt och hur kan det vara så förbjudet? 

Alla informanterna bekräftar också att de till viss del under sin utgångsprocess kände sig 

desillusionerade, om det kan översättas till besvikelse eller något som liknar frustration 

hos informanterna, vilket stärker Skonovds steg ”desillusion”. Det är dock ett steg som 

är svårt att placera ut, då det inte nödvändigtvis förekommer i ”mitten” av informanternas 

utgångsprocess, utan snarare är närvarande under hela utgångsprocessen, mer om detta i 

diskussionen. Det är också svårt, med informanternas berättelser i denna studie, att 

bekräfta Skonovds nästa steg ”frigörelse”. Frigörelsen kan naturligtvis bestå av en kritisk 

händelse, exempelvis den Beatrice nämner ovan, men det saknas ändå stöd i empirin för 

att bekräfta detta steg fullt ut, utan att spekulera allt för mycket. Den enda informanten 

som bekräftar detta steg fullt ut är Bodil, som i hennes berättelse om utgångsprocessen 

berättar hur hon fysiskt var tvungen att avlägsna sig från gruppen för sitt eget välmående. 

Informanternas berättelse stärker dock steget ”floating”. Detta steg är i princip samma 

steg som jag redogjort för ovan i Liedgren Dobronravoffs modell, så jag klargör återigen 

att det enbart är en informant som deltagit i denna studie som övervägt att gå tillbaka och 

bli ett aktivt Jehovas vittne, dock har alla brottats med olika känslor under 

utgångsprocessen som liknar de Skonovd tar upp. 

Informanternas berättelser visar dock en likhet med Skonovds sista steg i hans modell 

över utgångsprocessen, ”ny identitet”. Alla informanter nämner hur de i dagens läge har 

en förändrad världsbild, eller en ny livsstil, men det är dock vissa informanter som 

fortfarande är oroliga, eller får tillbakablickar, till sin tid som medlem i Jehovas vittnen 

vid vissa situationer. Belinda berättar bland annat följande: 

Ja men jag kan ju säga att det sitter fortfarande, det sitter så djupt inom en det 

man varit med om sen man föddes, det här med Harmageddon till exempel, 

när det åskar ute då blir jag ju rädd och tänker ”nu är Harmageddon här” och 

sen så får man ju tänka efter att just det, jag tror ju inte på det här längre. 
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Andra exempel informanterna uppger är till exempel hur den nya identiteten 

kan bestå av en tro på en ”ny” religion, eller förändrad världsbild och livsstil 

som innebär att religion inte alls finns närvarande. 

5.3 Slutsats angående informanternas berättelser i jämförelse med Norman 

Skonovds modell 

Informanternas berättelser angående sin utgångsprocess både bekräftar och avviker ifrån 

den modell Norman Skonovd har konstruerat över utgångsprocessen för religiösa 

rörelser. Steget ”avbrott” stärks till viss del. De två stegen ”spänning” och ”reflektion” 

stärks av informanternas berättelser. Det fjärde steget, ”desillusion” stärks av 

informanternas berättelser, dock är det ett svårdefinierat steg som förekommer under hela 

utgångsprocessen. Nästa steg, ”frigörelse” går inte att stärka i vissa informanters 

berättelser, utan för mycket spekulation. Informanterna stärker dock steget ”floating”. Det 

sista steget ”ny identitet” stärks dock av informanternas berättelser angående deras 

utgångsprocess ur Jehovas vittnen. 

 

5.4 Informanternas berättelse i jämförelse med Stuart Wrights modell 

 
Informanternas berättelser i jämförelse med Wrights modell visar även de på vissa 

likheter och skillnader. När det gäller Wrights första steg ”fyra steg som skapar 

desillusion” så finns det vissa delar ur informanternas berättelser som stämmer in, 

exempelvis att de utvecklar relationer till personer utanför Jehovas vittnen, samt att de 

börjar ifrågasätta ideologin eller ledarskapet. Sju av nio informanter har gått igenom något 

av dessa fyra steg, dock inte nödvändigtvis som det första steget i deras utgångsprocess. 

Beatrice berättar om hennes ifrågasättande: 

Väldigt mycket av det som jag ifrågasatte var rena tolkningar av 

bibelverser…till exempel det här med att man utesluter människor och säger 

att man inte ens ska hälsa på sådana personer. 

Wrights andra steg, ”frigörelse”, styrks inte av informanternas berättelser i denna studie. 

Det är tvärtom, ”ursprungsfamiljen” som Wright nämner det har i denna studie snarare 

en negativ effekt på informanternas utgångsprocess. Ingen av informanterna uppger att 

”ursprungsfamiljen” var något stöd under deras utgångsprocess, Bianca medger dock att 

det gick lättare än förväntat när hon beslutade sig för att lämna, och hennes relation till 

familjen förändrades i princip inte, trots att de var Jehovas vittnen. Betty nämner hur hon 



 

27 

 

valde att, istället för att lämna Jehovas vittnen under hennes första utgångsprocess, 

återigen blev ett aktivt vittne på grund av banden till ursprungsfamiljen: 

Till slut så valde jag ändå att gå tillbaka, jag var nog inte beredd på, just 

då, hur fruktansvärt utelämnad och ensam man blir, jag menar hela min 

familj var ju kvar, mamma och mitt syskon och det var ju nu i efterhand 

helt sjukt hur de bara från en stund till en annan helt plötsligt inte kunde 

ha någon kontakt med mig när jag valde att lämna den första gången. 

Wrights tredje steg, ”strategier för lämnande” stärks till viss del av alla informanter. 

Barbro och Betty, som efter uteslutning (i Bettys fall två gånger) helt enkelt inte valde att 

återigen bli aktiva, går att diskutera huruvida det egentligen var ”dolda avhopp” för de 

båda. I övriga fall uppger informanterna att de helt enkelt slutade att gå på mötena och 

blev inaktiva, ifrågasatte äldstebröderna och därefter lämnade, eller begärde utträde ur 

rörelsen via brev. 

Wrights fjärde steg ”social omorientering” stärks delvis i samtliga informanters 

utgångsprocess, förutom i Barbros och Bodils (i Bodils fall går det inte att tolka detta steg 

baserat på det empiriska materialet). De övriga informanterna uppger exempelvis att skola 

och arbete, dock inte ”ursprungsfamiljen” men övrig familj som exempelvis 

pojkvän/flickvän utanför Jehovas vittnen, har bidragit till nya sociala kontakter som 

underlättat deras väg ut. Dessa sociala kontakter kan också bestå av människor i olika 

stödgrupper skall tilläggas, vilket inte nämns specifikt i Wrights modell. 

5.5 Slutsats angående informanternas berättelser i jämförelse med Stuart Wrights 

modell 

Det finns, i likhet med de övriga modellerna, både likheter och skillnader när man jämför 

informanternas berättelser med Wrights modell. Det första steget, ”fyra olika faktorer till 

desillusion” bekräftas av 7 av 9 informanter. Det andra steget, ”frigörelse” går dock inte 

att stärka baserat på informanternas berättelse, då det snarare är tvärtom, det vill säga att 

ursprungsfamiljen spelar en negativ roll. Alla informanternas berättelser stärker dock 

Wrights tredje steg ”strategier för lämnande”, även om det ska påpekas att två av de 

avhopp som jag räknat som ”dolda” går att diskutera huruvida de egentligen är ”dolda”. 

Informanternas berättelser stärker också Wrights fjärde steg, ”social omorientering”, då 

7 av 9 informanter uppger i sina berättelser att de nya sociala kontakterna som underlättar 
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vägen ut kan ske via exempelvis skola, arbete, eller familj, dock inte ursprungsfamiljen 

skall noteras. 

6 Diskussion angående informanternas berättelser i jämförelse med de tre olika 

modellerna  

Det finns en del saker i studien som är värda att ta upp till diskussion. Det som jag främst 

tänker på är hur vissa informanters berättelser stämmer in på en viss modell, och steg. Det 

kan naturligtvis vara så att vissa informanters berättelse om utgångsprocessen ur Jehovas 

vittnen inte visar några likheter med modellerna eller olika steg också. Informanternas 

berättelser om sin utgångsprocess visar framförallt liknelser med den modell Liedgen 

Dobronravoffs modell konstruerat över utgångsprocessen, vilket är logiskt då den är 

konstruerad och baserad efter just utgångsprocessen från Jehovas vittnen. Det finns dock 

skillnader emellan informanternas berättelser och Liedgren Dobronravoffs modell. Det 

gäller framförallt i vilken ordning informanternas berättelser stämmer in i jämförelse med 

Liedgren Dobronravoff. 

Nu är inte min avsikt med denna uppsats att skapa en egen modell över utgångsprocessen, 

men det bör noteras att informanternas berättelser inte nödvändigtvis stärker den ordning 

Liedgren Dobronravoff föreslår att utgångsprocessen sker i. Det stämmer att de flesta 

informanterna känner av ett tvivel i starten på utgångsprocessen, men sedan blir det 

svårare att identifiera de olika stegen i jämförelse med Liedgren Dobronravoffs modell. 

Vad kan detta bero på? Naturligtvis kan det vara så att mina intervjuer med informanterna 

hade en annan inriktning, ett narrativt perspektiv, samtidigt som Liedgren Dobronravoffs 

intervjuer var djupintervjuer. 

Skillnaden i tid skall också påpekas. De intervjuer jag haft med mina informanter 

varierade mellan 12–35 minuter, Liedgren Dobronravoffs intervjuer var under cirka två 

timmar, fördelade på två olika tillfällen. Så därför blir det svårt att dra någon slutsats 

angående själva stegen, mer än att vissa informanters berättelser stämmer in, medan andra 

är mer diffusa rent stegmässigt, exempelvis stegen ””olika beslut” samt ”olika steg i 

verkställigheten” i jämförelse med Liedgren Dobronravoffs modell. Det skall också 

tilläggas att Liedgren Dobronravoff lyfter detta med de olika stegen själv, de behöver inte 

nödvändigtvis komma i den ordning som hon föreslår över utgångsprocessen. 

När det gäller den modell som Skonovd har utformat över utgångsprocessen från religiösa 

rörelser så finns det även där likheter och skillnader. Informanternas berättelser liknar 
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Skonovds steg ”spänning” och ”reflektion”, dock skiljer det sig åt i Skonovds första steg 

”avbrott”. Anledningen till detta kan naturligtvis vara att det är svårt för de informanter 

som tillhör denna studie, Jehovas vittnen, att bli helt neutraliserade i exempelvis tankar 

kring Jehovas vittnen i inledningsfasen av utgångsprocessen. Återigen, i likhet med 

Dobronravoffs modell, är det svårt att avgöra huruvida de informanter som deltagit i 

denna studie följer de olika stegen specifikt. Skonovd nämner inte heller hur hans 

intervjuer genomförts, vilket gör det svårt att jämföra vilket tillvägagångsätt han använt, 

och hur det skiljer sig i jämförelse med informanterna i denna studie. Informanternas 

berättelser visar dock en likhet med det sista steget, ”ny identitet”, vilket är av intresse.  

Skonovd uppger att hans empiriska material baserar sig på intervjuer med före detta 

medlemmar i ”kulter” och ”sekter”. Det är inte upp till mig, i denna uppsats, att redogöra 

för huruvida Jehovas vittnen kan kategoriseras som en ”kult” eller en ”sekt”. Dock bör 

det påpekas att informanternas berättelser stämmer väl in med Skonovds sista steg ”ny 

identitet”. Detta kanske visar sig vara något som stämmer väl in på de flesta som lämnar 

en religiös rörelse, att de behöver en ny världsbild eller identitet för att komma bort från 

gruppen. Informanternas berättelser visar dock upp en stor liknelse med de personer som 

enligt Skonovd tillhört en ”kult” eller ”sekt” just i detta steg. 

Informanternas berättelser skiljer sig dock åt från Skonovds modell i steget ”frigörelse.  

Informanternas berättelser angående sin utgångsprocess tyder inte på att de ”fysiskt” 

försökt att lämna gruppen.  Det ges heller inga exempel på vad just ”fysiskt” innebär, 

vilket gör det väldigt spekulativt. Steget ”floating” stärks dock av informanternas 

berättelser, vilket är intressant, då Skonovds studie grundar sig på före detta medlemmar 

i ”kulter” och ”sekter”. Dock är det som sagt inte denna studies syfte att utveckla om 

Jehovas vittnen är en ”sekt” eller en ”kult” så jag nöjer mig med att konstatera att 

informanternas berättelse liknar detta steg i Skonovds modell över utgångsprocessen. Det 

skall dock påpekas att det är svårt att se huruvida informanternas berättelser löper 

parallellt med de olika stegen. Det går dock att konstatera att de finns likheter mellan 

informanternas berättelser och den modell som Skonovd har konstruerat över 

utgångprocessen. Skonovd nämner inte heller huruvida hans informanter följer modellen 

steg för steg så att säga, eller om det finns avvikelser där. 

Informanternas berättelser stämmer minst in på den modell som Wright har konstruerat. 

En stor skillnad i informanternas berättelser är framförallt Wrights andra steg, 

”frigörelse” som informanternas inte upplever in sin utgångsprocess. Hur kan då detta 
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komma sig? En faktor kan vara att Wrights empiriska material grundar sig på medlemmar 

i nya religiösa rörelser (huruvida Jehovas vittnen är en ny religiös rörelse går att diskutera, 

men det tillhör inte denna studie) där medlemskapet tillåter en kontakt med 

ursprungsfamiljen även om de väljer att lämna, vilket inte är fallet i informanternas 

berättelse angående utgångsprocessen ur Jehovas vittnen. När det gäller just 

utgångsprocessen ur Jehovas vittnen, blir därför ursprungsfamiljen inte ett stöd, snarare 

tvärtom enligt informanternas berättelse. Dock tyder informanternas berättelser på att det 

finns vissa likheter i deras utgångsprocess i jämförelse med Wrights modell också bör 

påpekas. Informanternas berättelser stärker tills viss del, men inte fullt ut, exempelvis 

Wrights första steg som innefattar fyra olika faktorer, och detta gäller även det tredje 

steget, ”strategier för lämnande”. 

Det intressanta med informanternas berättelser här är just att vissa väljer att lämna dolt 

och vissa deklarerande. Tyvärr nämner inte Wright hur många personer som ingår i hans 

studie, eller vilken rörelse de tillhör, som exempelvis väljer att lämna dolt i jämförelse 

med deklarerande. Informanterna i denna studie har dock gjort på olika sätt, vilket hade 

varit intressant att jämföra med Wrights modell, för att se om antalet informanter som gör 

på ett visst sätt liknar informanterna i Wrights studie. Informanternas berättelser stämmer 

också in till viss del med Wright modell över det sista steget ”social omorientering”. Det 

skall dock påpekas, återigen, att ursprungsfamiljen, enligt informanternas berättelser, inte 

spelar någon stor roll i det steget. 

Det går alltså att finna både likheter och skillnader när man jämför informanternas 

berättelser med de tre olika modellerna. Dock så är det, återigen, viktigt att poängtera det 

empiriska materialet emellan de olika studierna. Det skiljer sig alltså markant åt vilka de 

olika modellernas författare baserar sin modell på. Även antalet informanter som har 

intervjuats varierar mellan de olika författarna och modellerna, samt vilken intervjumetod 

som använts. Så även om det visar sig att det finns mer likheter än skillnader i mina 

informanters berättelser i jämförelse med de olika modellerna, så går det inte att kalla 

någon modell fullständig, även om informanternas berättelser stämmer bättre in på 

Liedgren Dobronravoffs modell och de olika stegen än exempelvis Wrights modell och 

steg. 

Informanternas berättelser i jämförelse med i vilken ordning författarna ordnar sina steg 

stämmer inte heller, fullständigt. Det finns avvikelser, även om en informant har gått 
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igenom ett steg, så behöver informanterna inte nödvändigtvis följa de olika stegen som 

finns i författarnas modeller. 

6.1 Vilka likheter och skillnader uppvisar informanternas berättelser i jämförelse 

med varandra?  

Naturligtvis finns det också likheter och skillnader emellan de olika informanternas 

berättelser, några berörs redan i den förra frågeställningen när man jämför informanternas 

berättelser med de olika modellerna över utgångsprocessen. Det framkommer att de flesta  

av mina informanter, utom en, kände av ett tvivel i början av utgångsprocessen, vilket 

blir en likhet emellan informanterna, skillnaden emellan informanterna är dock vad dessa 

tvivel består av. Informanterna uppger att de tvivel de framförallt kände i början av sin 

utgångspunkt var ideologiska tvivel. Det finns dock andra tvivel som förekommer, 

exempelvis mot andra personer inom församlingen, det gäller framförallt huruvida deras 

beteende gentemot andra medlemmar är rättfärdigat. Så även om tvivel är en del i början 

på utgångsprocessen hos informanterna i denna studie, så finns det skillnader i vad detta 

tvivel består av. 

En annan skillnad som bör uppmärksammas angående informanternas utgångsprocess är 

det som kan liknas vid en vändpunkt. När upplever informanterna, i sin utgångsprocess, 

att livet ”vänder” och att Jehovas vittnen inte är rätt för dem? Att de flesta informanter 

upplever något som liknar en vändpunkt stöds av deras berättelser, men de ser väldigt 

olika ut, samt inträffar också med stora tidsskillnader mellan informanterna. 

Vändpunkterna kan bestå av att läsa en bok och komma till insikt, flytta till en annan stad, 

att bli utesluten ur Jehovas vittnen, skaffa ett nytt jobb med mera.55 Just tidsskillnaden 

emellan när informanterna upplever något som kan liknas vid en vändpunkt i deras 

utgångsprocess bör poängteras. Exempelvis uppger Barbro att det tog cirka tjugo år innan 

hon upplevde en vändpunkt, Betty 2 år och för Bodils del handlade det enbart om några 

veckor.56 

Två av informanterna uppger dock att det inte fanns någon speciell vändpunkt i deras 

utgångsprocess, utan att det mer handlade om att de gled ut ur Jehovas vittnen. Så att det 

finns likheter med en vändpunkt i informanternas berättelser i 7 av 9 fall stöds av deras 

                                                 
55 Intervjuer med informanterna. 
56 Intervjuer med specifikt Barbro, Betty och Bodil. 
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berättelser, dock så är skillnaden emellan dem dels vad just vändpunkten bestod av, men 

även hur lång tid det tog innan de i sin utgångsprocess upplevde att vändpunkten kom. 

Detta är något som är en genomgående skillnad emellan de olika informanterna, nämligen 

att de upplever de olika stegen, eller de olika faserna, annorlunda rent tidsmässigt. Det är 

inte bara den ovan nämnda vändpunkten som rent tidsmässigt skiljer sig åt emellan 

informanterna, utan det finns även andra delar av deras utgångsprocess som visar på 

skillnader rent tidsmässigt. Exempelvis hur lång tid det tar för informanterna att bli 

”neutrala” i inställningen till Jehovas vittnen i dagens läge. För Barbro har det tagit väldigt 

lång tid att inta en ”neutral” inställning till Jehovas vittnen, närmare 20 år. Beatrice känner 

sig idag ”tudelad” eller ”neutral” gentemot Jehovas vittnen men det tog cirka 15 år innan 

hon kände så. För Betty, som i dagsläget inte försöker att reflektera allt för mycket över 

Jehovas vittnen överhuvudtaget skall tilläggas, tog det några månader att inta en ”neutral” 

inställning.57 

Det skall dock påpekas att det finns väldigt många likheter i informanternas berättelser, 

även om tidsskillnaden varierar. En likhet som bör nämnas är avsaknaden av stöd från 

”ursprungsfamiljen” under informanternas utgångsprocess. Alla informanter, utom 

Bianca som upplevde att det var ett, efter omständigheterna, neutralt stöd från 

ursprungsfamiljen, upplevde att de saknade stöd från ursprungsfamiljen. Avsaknaden av 

stöd var en sak som i vissa fall gjorde att de ”stannade” i sin utgångsprocess, eller 

fördröjde/försvårade utgångsprocessen. Avsaknaden av stöd från ursprungsfamiljen, samt 

den rädsla för vilka konsekvenser det rent familjärt skulle få att lämna Jehovas vittnen är 

en likhet som finns i alla informanters berättelser angående deras utgångsprocess från 

Jehovas vittnen.58 

Skillnaden är dock hur informanterna valde att hantera denna avsaknad av stöd. Som jag 

nämnt ovan valde exempelvis Bodil att stanna kvar i Jehovas vittnen och ge de ett nytt 

försök, även om hon senare fortsatte sin utgångsprocess och lämnade Jehovas vittnen. 

Andra valde att flytta bort ifrån, eller söka ett jobb, där ursprungsfamiljen inte var 

närvarande. Det är dock tydligt, och blir till en likhet, i informanternas berättelser att detta 

var något av det svåraste under utgångsprocessen, att lämna familj och vänner bakom sig. 

Även om inte alla har uttryckt sig så, vilket kanske var en miss av mig att inte fråga mer 

                                                 
57 Se kapitlet angående Liedgren Dobronravoffs modell. 
58 Se kapitlet angående Wrights modell. 
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om kring detta ämne, så finns det en likhet bland vissa informanter när det gäller den 

psykiska ohälsa som brytningen från familj och vänner skapade under utgångsprocessen 

från Jehovas vittnen. Det skall dock påpekas att detta inte var något som jag frågade mera 

om under själva intervjun, men ett mönster uppträder vid analysen av de olika 

informanternas berättelser kring detta i flera fall, som visar hur deras välmående under 

utgångsprocessen påverkades negativt. 

7 Diskussion  

När det gäller de olika informanterna och deras berättelser om utgångsprocessen från 

Jehovas vittnen så står det klart att det finns både likheter och skillnader med de olika 

modeller som redovisats, men även att det finns likheter och skillnader emellan de olika 

informanternas berättelser. När det gäller just modellerna så visar informanternas 

berättelser framförallt en likhet med Pernilla Liedgren Dobronravoffs modell. Vad kan 

detta bero på? Naturligtvis så går det inte att bortse ifrån att den modellen över 

utgångsprocessen också bygger på intervjuer med personer som lämnat Jehovas vittnen, 

vilket gör att en likhet bör uppvisas. Men analysen av informanternas berättelser av deras 

utgångsprocess visar också att det finns skillnader, framförallt i tid, men även i de olika 

stegen. Själva intervjuerna, Liedgren Dobronravoffs djupintervjuer, jämfört med mina 

narrativa intervjuer kan även de spela en faktor när det gäller skillnaderna – kanske hade 

mer information angående utgångsprocessen utlämnats av informanterna om 

intervjuformen var annorlunda? 

Informanternas berättelser angående utgångsprocessen visar även en likhet med de övriga 

två modellerna, framförallt med Norman Skonovds modell. Detta kan naturligtvis bero 

på, eftersom Skonovds empiriska material till stor del bygger på människor som varit 

medlemmar i ”kulter” eller ”sekter”, att informanterna uppfattar och upplevde Jehovas 

vittnen som en ”kult” eller ”sekt”. Detta speglar även deras berättelser angående 

utgångsprocessen från Jehovas vittnen. Naturligtvis finns det även skillnader i 

informanternas berättelser angående utgångsprocessen i jämförelse med dessa två 

modeller. Wrights steg, eller fas, där ursprungsfamiljen är inblandad stämmer inte alls 

med informanternas berättelser – vilket inte är så konstigt då kontakten med 

ursprungsfamiljen för de Jehovas vittnen som har blivit intervjuade i denna studie i 

princip inte alls existerar, eftersom den inte tillåts av ursprungsfamiljen. 
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Likheterna och skillnaderna mellan de olika informanternas berättelser bör också noteras, 

precis som jag nämnt ovan så finns det framförallt skillnader rent tidsmässigt angående 

utgångsprocessen och dess olika faser. Även om alla informanter under sin 

utgångsprocess exempelvis känner av ett tvivel så behöver dessa tvivel inte vara grundade 

i samma saker. Denna studie visar även att informanterna under sin utgångsprocess inte 

nödvändigtvis går igenom samma faser eller steg, och om de gör det så finns det även en 

tidsskillnad emellan de olika informanterna när det gäller exempelvis ”vändpunkten”. 

Detta kan även relateras till de olika modellerna jag använt mig av när jag jämför 

utgångsprocessen. Det är enbart Liedgren Dobronravoff som uppmärksammar detta, 

alltså den skillnad som hennes informanter uppvisar i faser, eller steg, och hur det kan 

variera. Detta bör ses som en styrka i den modellen, och i Wrights och Skonovds modeller 

blir det en svaghet. 

En intressant aspekt som bör påpekas är att alla informanter som berättat om sin 

utgångsprocess från Jehovas vittnen är kvinnor. Jag kan egentligen inte svara på varför 

det är så, och att spekulera om det hade varit fler skillnader, eller likheter, i jämförelse 

med de olika modellerna eller mellan informanternas berättelser angående 

utgångsprocessen om även manliga informanter deltagit i studien är svårt att säga. Det 

går dock inte, även om det finns väldigt många likheter mellan de olika informanternas 

berättelser över utgångsprocessen och de övriga modellerna, att peka på någon modell 

och säga att den är fullständig.  

Det finns naturligtvis väldigt många likheter mellan de olika informanternas berättelser 

över utgångsprocessen, men det finns även många skillnader i exempelvis tid och steg 

eller faser som inte existerar i den ena informantens berättelse i jämförelse med övriga 

informanters. Exempelvis har jag nämnt att de flesta informanter under sin 

utgångsprocess känner tvivel, men tvivlet mellan de olika informanterna kan variera. 

Därför verkar utgångsprocessen, i denna studie angående utgångsprocessen från Jehovas 

vittnen, vara individuell när det gäller exempelvis vilka specifika tvivel informanterna 

känner under utgångsprocessen, eller vilken specifik sak som utlöser vändpunkten, även 

om en viss likhet emellan informanternas utgångsprocess går att skönja i och med att de   

upplever tvivel och vändpunkter. 
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8 Förslag till vidare forskning 

Denna studie skulle kunna utvecklas på många sätt. Det första alternativet, då 

utgångsprocessen från olika religiösa rörelser är relativt outforskad, skulle kunna vara att 

helt enkelt studera en annan rörelse än Jehovas vittnen. Det skulle också vara möjligt att 

använda samma studie på två olika religiösa rörelser, för att sedan jämföra och se vilka 

likheter och skillnader som finns emellan de olika rörelserna och dess informanter. En 

annan alternativ väg att gå skulle vara att inkludera ingångsprocessen tillsammans med 

utgångsprocessen i en eller flera olika religiösa rörelser, då även ingångsprocessen till 

olika religiösa rörelser är relativt outforskad. När det gäller en komparativ studie så är 

alternativen många. En jämförelse mellan exempelvis en islamsk rörelse och en kristen 

rörelse, en ny religiös rörelse eller en ”traditionell” religiös rörelse som inkluderar 

utgångsprocessen, och även ingångsprocessen, är olika alternativ som skulle ge 

information och kunskap angående både utgångsprocessen samt ingångsprocessen. 

Det som även skulle kunna utvecklas i en framtida studie är intervjumetoden. En större 

studie kräver mer tid, vilket förmodligen skulle resultera i en större förståelse kring 

utgångsprocessen. Intervjumetoden skulle alltså kunna bytas från en narrativ, till en mer 

djupgående om tid finns. En sak som även bör lyftas, då många informanter nämner detta, 

är att en framtida studie kan syfta till att skildra hur de personer som gått igenom 

utgångsprocessen upplever vardagen efter att utgångsprocessen är över. 

9. Sammanfattning 

Denna studies syfte var att jämföra nio stycken utgångsprocesser från rörelsen Jehovas 

vittnen med tre stycken olika modeller över utgångsprocessen från religiösa rörelser, samt 

att jämföra de olika informanternas berättelser över utgångsprocessen med varandra, för 

att se vilka likheter och skillnader som finns. 

I denna studie visar informanternas berättelser en viss likhet med de tre olika modellerna 

över utgångsprocessen som den har jämförts med, framförallt med Liedgren 

Dobronravoffs och Skonovds modell. Jämför man informanternas berättelser med 

Wrights modell så finns det även där likheter, men även fler skillnader i jämförelse med 

Liedgren Dobronravoff och Skonovds modell. Samtliga informantern har berättat om 

tvivel vid sin utgångsprocess ur Jehovas vittnen, dessa tvivel kan dock variera i orsak från 

informant till informant, och varierar också i tid. När det gäller informanternas berättelser 

i jämförelse med de olika modellerna så finns det alltså likheter, men även skillnader, 
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med varje modell. Informanterna går nödvändigtvis inte igenom alla de olika steg, eller 

faser, som författarna till modellerna har konstruerat. De varierar också i tid hur länge 

varje enskild informant upplever att de olika stegen eller faserna de har gått igenom har 

tagit. 

När en jämförelse emellan de olika informanternas berättelser gjorts, visar även den att 

likheter och skillnader förekommer. Alla informanter, utom en, upplever som sagt tvivel, 

men vad dessa tvivel består är olika från informant till informant. De flesta anger att de 

upplevt en vändpunkt i sin utgångsprocess, dock kan även denna variera emellan de olika 

informanterna. Detsamma gäller deras inställning till organisationen Jehovas vittnen idag, 

där varierar informanternas känslor. Något som också framgår av studien är att 

informanterna, under sin utgångsprocess, saknat stöd från ursprungsfamiljen, det är 

snarare så att ursprungsfamiljen är negativt inställd till informanternas utträde ur Jehovas 

vittnen. 

Det går inte att förklara någon modell över utgångsprocessen som fullständig, i jämförelse 

med informanternas berättelser över utgångsprocessen i denna studie. Det framkommer 

också, även om det finns likheter i informanternas berättelser över utgångsprocessen från 

Jehovas vittnen, vissa skillnader i informanternas berättelser över utgångsprocessen vad 

gäller hur lång tid den tar, vilka olika steg som upplevs och hur de gestaltas, vilket gör att 

utgångsprocessen i denna studie framstår som individuell. 
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Bilaga 1 

 

Information angående en studie om varför människor avslutar sitt 

religiösa engagemang inom religiösa rörelser, samt hur den processen 

upplevs av individen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som kommer att vara en del av 

ett examensarbete inom ämnet religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Studien 

kommer att handla om varför människor väljer att avsluta sitt religiösa engagemang, samt 

hur den processen upplevs av individen. I egenskap av tidigare medlem av en religiös 

rörelse är dina erfarenheter av att avsluta ditt engagemang inom den religiösa rörelsen 

ovärderliga, och det är också därför jag ber dig att deltaga i denna studie. Studien kommer 

att innefatta intervjuer med cirka 10 personer. Varje intervju beräknas ta 45-60 minuter. 

 

Vidare forskning om religion och utgångsprocessen från religiösa rörelser kan vara 

fördelaktig inte bara för de som avslutat/avslutar sitt religiösa engagemang inom olika 

rörelser, utan också för det vetenskapliga fältet på grund av den glesa tillgången på 

information som förnärvarande finns tillgänglig. Din anonymitet är under hela studien 

garanterad, den enda personen som vet om ditt namn och din lokalisering är jag. I studien 

kommer din lokalisering att hänvisas till Sverige. Ditt namn kommer att ändras till ett 

annat namn, och det enda som kommer att uppges är ditt kön och ålder. 

 

Om du väljer att deltaga i denna studie så föredras det att intervjun sker genom en kontakt 

via Skype, då det geografiska avståndet inte möjliggör en intervju där vi båda kan närvara. 

Intervjun kommer att spelas in samt transkriberas. Inspelningen kommer att sparas till 

min uppsats är godkänd och sedan raderas. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

http://hjalpkallan.se/om-oss/
http://hjalpkallan.se/om-oss/
https://www.jw.org/sv%202018-11-22
https://www.jw.org/sv%202018-11-22
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frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Resultatet 

från undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan 

i Gävle. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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