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Abstract
Problemet som denna uppsats behandlat är den om hur en individ som lämnat Jehovas 

vittnen kan ha påverkast av sin tid i organisationen, med avseende på hennes upplevelse av 

och förhållningssätt till rädsla. Genom att ha intervjuat före detta medlemmar, läst aktuell 

litteratur i ämnet och genom att ha använt information från Jehovas vittnen själva har 

denna problematik försökt adresseras. De direkta frågeställningar som uppsatsen strävat 

efter att besvara är vilket eventuellt samband mellan Jehovas vittnens läror och rädsla som 

kan skönjas, samt hur de intervjuade före detta medlemmarna förhållit sig till den antagna 

rädslan. Gemenskapen baserad på Jehovas vittnens organisation och läror har varit ett 

frekvent återkommande begrepp i de intervjuer jag fört, och den positiva upplevelsen av att 

få kontra rädslan för att förlora gemenskapen, har till sist framträtt som den mest markanta 

detaljen i uppsatsens slutsats. 

2



Innehållsförteckning
1.1 Introduktion............................................................................................................ 4

1.2 Syfte och frågeställningar......................................................................................4

1.3 Förväntat resultat .................................................................................................5

1.4 Teori....................................................................................................................... 5

1.5 Tidigare forskning.................................................................................................. 5

1.6 Begreppsdefinition................................................................................................. 6

1.7 Jehovas vittnen..................................................................................................... 8

1.8 Avgränsning........................................................................................................... 10

1.9 Material.................................................................................................................. 10

1.10 Intervjupersonerna..............................................................................................12

1.11 Val av metod........................................................................................................ 13

1.12 Kritisk granskning av metoden............................................................................13

1.13 Tillvägagångssätt................................................................................................. 14

2.1 Person ”A”............................................................................................................. 16

2.2 Person ”B”............................................................................................................. 16

2.3 Person ”C”............................................................................................................. 18

2.4 Person ”D”............................................................................................................. 18

2.5 Person ”E”............................................................................................................. 19

2.6 Person ”F”............................................................................................................. 20

2.7 Person ”G”............................................................................................................. 21

3.1 Samband mellan Jehovas vittnens läror och rädsla..............................................23

3.2 Förhållningssätt till rädslan....................................................................................24

3.3 Generella likheter.................................................................................................. 25

4.1 Evaluering............................................................................................................. 26

5.1 Skriftliga källor....................................................................................................... 29

5.2 Jehovas vittnens publikationer..............................................................................29

5.3 Uppsatser.............................................................................................................. 29

5.4 Elektroniska källor.................................................................................................30

5.5 Muntliga källor....................................................................................................... 30

6.1 Egna erfarenheter.................................................................................................31

6.2 Bilaga 1: Efterlysning på Hjälpkällans forum.........................................................33

6.3 Bilaga 2: Förfrågan sänt till Jehovas vittnens huvudkontor...................................35

6.4 Bilaga 3: Intervjufrågor..........................................................................................37

3



1.0 Inledning

1.1 Introduktion

Att det finns någon form av samband mellan religion och existentiella rädsla (härefter benämnt 

”rädsla”) är en slutsats som ett flertal religionsforskare, främst religionspsykologer, resonerat sig 

fram till. Då detta samband - trots västvärldens moderna tids alltmer sekulariserade samhälle - 

fortfarande förefaller tydlig är en dialog kring ämnet både relevant och intressant att fördjupa sig i. 

I denna uppsats kommer jag att fokusera på Jehovas vittnens lära. Detta då denna lära, enligt den 

förförståelse jag har, bland annat genom mina personliga erfarenheter som avhoppad medlem i 

Jehovas vittnen, i stor utsträckning utgår från faktorer som kan anses framkalla rädsla hos individen, 

samt att lärans föreslagna förhållningssätt till dessa faktorer kan ses leda till lindring av rädslan, 

men även till begränsande av och en stark kontroll över individen, något som i sin tur framkallar 

nya rädslor.1 Därmed kan slutsatsen av analysen av rädsla i relation till Jehovas vittnens lära bli ett 

berikande inlägg i ovan nämnda religionspsykologiska och religionssociologiska forskning. Att 

Jehovas vittnen dessutom enligt rådande religionssociologiska system kan definieras som en 

revolutionär sekt, möjliggör en annars svåruppnådd tydlighet i slutsatsen.2 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att föra ett resonemang kring det eventuella samband som råder mellan 

Jehovas vittnens läror och upplevelsen av rädsla kopplad till dessa läror hos ett antal (sex) av deras 

före detta medlemmar. Jag söker även att peka på att denna upplevelse lett till olika förhållningssätt 

och beteenden hos mina informanter. Uppsatsens frågeställningar är därmed:

• Vilket samband råder det mellan Jehovas vittnens läror och mina informanters upplevelse av 

rädsla?

• På vilket sätt förhåller sig mina informanter till denna rädsla?

1 För diskussion angående egna erfarenheter, se stycke 6.1 Egna erfarenheter
2 Se: Gustafsson 2003:115
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1.3 Förväntat resultat 

De slutsatser jag förväntar mig är att påvisa att det råder ett tydligt och grundläggande samband 

mellan Jehovas vittnens läror och rädsla. 

Även att en avhoppad medlems förhållningssätt till rädsla är starkt präglad av dennes tidigare tro till 

Jehovas vittnens läror är ett samband som jag förväntar mig att få bekräftat.

1.4 Teori

Religionssociologiska teorier formade av Talcott Parson (1902-1979) är de som jag har valt som 

utgångspunkt till mina frågeställningar. 

Parson argumenterade för att samtlig religiositet fyller en funktion, och att denna funktion består av 

ett antal olika delar. Enligt Parson hjälper religionen en individ att hantera oförutsedda händelser 

som annars vore ohanterliga, den blir ett medel som genom riter lindrar människans existentiella 

osäkerhet. I och med detta lindrar religionen de spänningar som annars kan störa sociala 

gemenskapers ordning och främjar därmed social stabilitet (Furseth, Repstad 2005:65-66).

Den premiss jag utgår från i min frågeställning är att Jehovas vittnens läror och struktur erbjuder 

någon form av lindring mot existentiell rädsla. Min undersökning förutsätter även att denna 

lindring, i samstämmighet med Parsons teori, främjar den sociala stabiliten- dock en stabilitet 

begränsad till Jehovas vittnens gemenskap.3 Detta i gengäld skapar nya former av rädsla.

1.5 Tidigare forskning

Då denna uppsats specifika frågeställningar tidigare inte utförligt behandlats har jag istället valt att 

använda mig av material från forskning och uppsatser med närliggande teman. 

En uppsats som bör nämnas i detta sammanhang är den skriven av Julia Vagvölgyi med titeln: ”När 

religionen gör ont”. 

Trots att denna uppsats inte konkret behandlar Jehovas vittnen så har den en genomgripande analys 

av sekters utformning, psykologin bakom dem och konsekvenserna av deras läror och metoder som 

är fullständigt överförbart på den problemställning jag har i denna uppsats.

En ytterligare uppsats som fått spela en viktig roll då jag sökt underlag inför mitt eget skrivande är 

3 För teorier kopplade till begreppet sekt- Se: Stycke 2.4 Begreppsdefinition
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författad av Eva-Marie Friberg och bär titeln: ”Livet efter avhoppet”.

I denna uppsats intervjuas fyra före detta medlemmar av Jehovas vittnen och fokus ligger på hur de 

hanterat livet efter ett avhopp. Det har varit intressant att jämföra författarens analys av fenomenet 

med denna uppsats analys. Författaren beskriver i sin uppsats de konkreta problem och följder som 

kommer av att ta avstånd från församlingen av Jehovas vittnen, något som starkt påmint om och 

även bekräftat mina informanters berättelser.

En sista uppsats som jag vill nämna i detta sammanhang är uppsatsen med titeln: ”I god tro”, 

skriven av Anders Dahlberg. Denna uppsats följer hela processen från det att en person blir medlem 

i Jehovas vittnen till dess att hon lämnar organisationen. 

Det mest givande i denna uppsats har varit att den speglar de två poler som finns hos upplevelsen av 

Jehovas vittnen, dels den som kommuniceras av en före detta medlem och dels den som beskrivs av 

en nuvarande medlem. 

Utöver dessa mer överblickande uppsatser har jag givetvis även vänt mig till mer traditionell och 

internationellt erkänd forskning. Denna uppsats har präglats av forskning gjort av Max Weber 

(1864-1920), Bryan Wilson (1926-2004), Karl-Erik Nylund (1942-) och Owe Wikström (1945-). 

Främst har jag dock använt mig av Roy Wallis (1945-1990) studier om sekters natur, uppkomst och 

inverkan på individen. 

1.6 Begreppsdefinition

Ett centralt begrepp i denna uppsats är rädsla. Då den nyans av begreppet rädsla som jag anser vara 

lämpligast att beskriva uppsatsens fenomen av inte står att finna i de vanligaste uppslagsverk, såsom 

National Encyklopedin eller Svenska Akademins ordlista, har jag valt att i denna uppsats använda 

mig av en definition som företräds av Esselte Ordbok:

”stark negativ känsla som uppkommer av att ngn eller ngt upplevs som hotande.” (red. 
Swedenborg 1990:rädsla)

Definitionen av Jehovas vittnen kommer i denna uppsats att vara sekt, närmare bestämt revolutionär 

sekt.

Beslutet att kategorisera Jehovas vittnen som sekt är baserat på Roy Wallis studier kring fenomenet 

och hans teori om de sju utmärkande drag som återfinns hos samtliga sekteristiska rörelser.4

1. En sekt är en frivillig organisation med medlemmar som förtjänat sitt medlemskap.

4 Jmf: Hill (red) 1973:139-149
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2. Medlemskapet är exklusivt och förutsätter att en individ presterar och uppnår meriter som 

möjliggör och garanterar den.

3. Medlemmarna ser och uppmuntras att se sig själva som en elit med tillgång till för andra 

dold information.

4. Sekten står i opposition till omgivningens och statens normer och värderingar.

5. En egalitär struktur råder inom sekten.

6. Budskapet som framförs är asketiskt och etiskt.

7. Sekten är totalitär.

Att ytterligare begränsa definitionen till att vara en revolutionär sekt är baserat på forskning gjord 

av Bryan Wilson:

”Revolutionistiska sekter i kristenheten tar den bibliska profetian till vägledning för  
frälsning. Tecken på det stundande slutet kan... läsas ut av skrifterna. De flesta  
människor  kommer inte att finna frälsning men eftersom Gud föreskrivit att alla  
människor ska höra sanningen, känner sig dessa sekter tvungna att predika...” (Wilson 
1970:43)

Dock bör det här tydligt göras gällande att Jehovas vittnen själva benämner sig som en organisation, 

och därmed kommer efterlysningarna till intervjuerna, frågorna ställda i dessa samt sammandraget 

av dem inte att använda sig av formuleringen sekt om informanten själv inte väljer att göra det. 

Dock kommer begreppet organisation i övriga delar av uppsatsen endast hänsyfta till sektens 

faktiska uppbyggnad och struktur, inte dess natur eller art.

Det finns olika typer av medlemskap hos Jehovas vittnen som kommer att beröras i denna uppsats, 

härmed följer en kort förklaring av dessa. Förklaringarna är hämtade ur Jehovas vittnens egna 

publikationer:

• Förkunnare:   En aktiv medlem av församlingen som regelbundet sprider lärorna genom att 

knacka dörr, leda bibelstudier eller liknande. En person kan vara antingen döpt eller odöpt 

förkunnare. Både män och kvinnor är förkunnare (Jehovas vittnen- förkunnare av Guds 

kungarike 1994:51).

• Pionjär:   En döpt församlingsförkunnare som åtagit sig att sprida Jehovas vittnens läror minst 

70 timmar per månad. Både män och kvinnor kan vara pionjärer (Tjänsten för Guds  

kungarike 2005/08:3).

• Äldstebroder:   En ledande man i församlingen ansvarig att se till att församlingen hålls ren 
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och att dess medlemmar följer reglerna. Endast män får vara äldstebröder, företrädesvis gifta 

sådana. Inga demokratiska val hålls inför tillsättandet av dessa (Välj den bästa levnadsvägen 

1980:141).

• Styrande kretsen/ den trogne och omdömesgilla slaven:   Numera kallade det ”styrande 

rådet”. Jehovas vittnens högst beslutande organ gällande andliga och organisatoriska frågor. 

Sägs vara valda och direkt ledda av Jehova (Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden 

1983:121).

Några andra interna ord och begrepp som kommer att nyttjas i uppsatsen är följande:

• Uteslutning:   En form av disciplinär åtgärd som vidtas då en församlingsmedlem bryter mot 

organisationens regler. En uteslutning beslutas av en grupp äldstebröder som efter 

utfrågningar och överläggningar avgör om den som syndat har en äkta ånger eller inte inför 

sin synd. En uteslutning innebär att de övriga församlingsmedlemmarna inte får ha någon 

kontakt med, eller relation till den uteslutne. Endast en döpt medlem av Jehovas vittnen kan 

bli utesluten (Shepherd  the Flock of God 2010:61).

• Avståndstagande:   En medlems egna beslut att lämna organisationen. Konsekvenserna är 

desamma som för uteslutning, dock anses ett avståndstagande som mer förkastligt  än att 

synda och på grund av detta uteslutas (Vakttornet 2011 15/8:14-19; Shepherd  the Flock of  

God 2010:113).

1.7 Jehovas vittnen

Då uppsatsens frågeställningar berör Jehovas vittnens organisation och lära bör en kort introduktion 

göras av dessa.

På Jehovas vittnens hemsida (http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/ [2012-11-01]) finns följande 

information:

• Jehovas vittnen grundades i mitten på 1800- talet i Pittsburg Pennsylvania i USA, av en 

bibelforskare som hette Charles Taze Russel.

• Antalet förkunnare i världen, det vill säga aktiva församlingsmedlemmar, är strax över 7,3 

miljoner, dessa verkar i 236 länder och ger ut biblar på 108 språk.

I en av Jehovas vittnens publikationer, Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden, står 

beskrivet hur organisationen är strukturerad.
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• Församlingarna styrs genom en grupp äldstebröder. Omkring 20 församlingar utgör en krets, 

och omkring 10 kretsar utgör ett område. Dessa kretsar och områden leds av män som 

regelbundet besöker dem. Det internationella huvudkontoret finns i Brooklyn i New York. 

Ytterst leds Jehovas vittnen av ett så kallat ”styrande råd” [tidigare kallad den styrande 

kretsen] (Förenade i tillbedjan av den ende sanne Guden 1983:121).

Den yttersta strukturen, den som utgörs av den styrande kretsen [numera kallad det styrande rådet], 

beskrivs av Raymond Franz, en avhoppad medlem av denna styrande krets, som både godtycklig 

och rent av skadlig för de berörda individerna (Franz 1990:96).  Han belyser det faktum att samtlig 

litteratur och samtliga läror som går ut till församlingarna kontrolleras endast av dessa fåtal män, 

som är både anonyma gentemot och främmande för dem de tjänar.

Franz skriver också att mycket liten kontroll och begränsade förberedelser av lärorna ofta ledde till 

att dessa frekvent ändrades, justerades och omformulerades. Detta i sin tur ledde till att många 

medlemmar hamnade i mycket svåra situationer, både samvetsmässigt och medlemsmässigt, då den 

senast formulerade läran ansågs vara absolut sanning som inte fick ifrågasättas- trots att den vid ett 

senare tillfälle kunde komma en lära stick i stäv med den förra. (Franz 1990:39-67)

I den referensbok, Resonera med hjälp av Skrifterna, som Jehovas vittnen gett ut och använder sig 

av för att enkelt hitta svar på frågor ställda då de knackar på dörrar står det under rubriken Jehovas 

vittnen att de ”grundar sina trosuppfattningar uteslutande på Bibeln.” (Resonera med hjälp av 

Skrifterna 1995:177)

Några enligt Jehovas vittnen centrala bibliska läror räknas upp i denna bok samt på deras hemsida.

• De sista dagarna (också kallat den yttersta tiden):   1914 inleddes de sista dagarna av denna 

onda värld, och vid dess slut skall världen totalt förintas och ersättas av en ny ordning 

(Resonera med hjälp av Skrifterna 1995:179).

• Sanningen:   Det finns bara en, inte flera religioner eller vägar som leder till räddning. I 

bibeln står: ”Trång är den port och smal den väg som leder till liv, och få är de som finner 

den.” (Mt.7:14) Jehovas vittnen tror att de har hittat den vägen. Annars skulle de fortsätta 

leta (http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/sann-religion/ [2012-11-03]). 

• Harmageddon:   Kriget på Guds stora dag, då jordens politiska styresmän samlas i opposition 

mot Jehova och hans kungarike och går till världsomfattande attack mot Jehovas tjänare på 
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jorden (Resonera med hjälp av Skrifterna 1995:134).

• Satan:   Den andeskapelse som är den främste motståndaren till Jehova och alla dem som 

tillber honom. Denna tingens ordning gud som äras genom de religiösa seder och bruk som 

människor i världen iakttar (Resonera med hjälp av Skrifterna 1995:327; 331).

• Guds kungarike:   en verklig regering som ska tillintetgöra den onda ordningen som idag 

råder, och alla mänskliga regeringar med den (Resonera med hjälp av Skrifterna 1995:178).

1.8 Avgränsning

I ett inledningsskede av mitt val för tema på uppsats hade jag ambitionen att göra en allmän studie 

om den generella kopplingen mellan religion och rädsla, främst den religionsform som 

karaktäriserar en sekt, och medlemmars samt avhoppade medlemmars förhållningssätt till den 

förutsatta rädslan.

Dock framkom det ganska snart att detta tema var alltför vitt för en studie i den omfattning jag 

ämnade genomföra, varför jag begränsade uppsatsen till att beröra endast Jehovas vittnen.

Att valet föll på just Jehovas vittnen berodde till största del på att jag som före detta medlem hade 

en personlig koppling till dem och därmed erfarenhet av ämnet i fråga. Även att jag under flera år 

hade genomfört föreläsningar om dem i både kyrkor och föreningar om just Jehovas vittnen och 

deras teologi och praktik var faktorer som inverkade.5

Då denna avgränsning gjorts var min ambition för uppsatsen att få en nyanserad bild av både 

medlemmars samt före detta medlemmars uppfattning om rädsla i förhållande till Jehovas vittnens 

läror, men då mina försök att få kontakt med huvudkontoret för Jehovas vittnen för att framföra min 

önskan att få hålla intervju med nuvarande medlemmar har förbisetts har denna ambition fått 

omvandlas.6 Istället har jag valt att intervjua ett par personer som ännu inte lämnat Jehovas vittnen 

trots att de är på väg att fatta detta beslut, för att så långt det är möjligt få en mer intern och aktuell 

bild av Jehovas vittnens förhållningssätt till rädsla.

1.9 Material

Det skriftliga material jag har nyttjat har i första hand varit Jehovas vittnens egen litteratur, såsom 

den översättning av Bibeln som de använder, Nya världens översättning, Förenade i tillbedjan av 

5 För diskussion angående egna erfarenheter-
Se: Stycke 6.1 Egna erfarenheter

6 Se: Stycke 6.3 Bilaga 2 Förfrågan sänt till Jehovas vittnens huvudkontor
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den ende sanne Guden 1983, Jehovas vittnen- förkunnare av Guds kungarike 1994 samt Vittna 

grundligt om Guds kungarike 2009. Dessa böcker berör frågor gällande organisationens struktur 

och förväntningarna på församlingarnas medlemmar. Jag har även använt mig av Jehovas vittnens 

offentliga bibelstudiematerial och undervisningsmaterial såsom Vad lär Bibeln 2005, Resonera med 

hjälp av Skrifterna 1995 och Kunskapen som leder till evigt liv 1995. Även Jehovas vittnens interna 

bok för äldstebröder, det vill säga de ledande i församligarna, har fått ligga till grund för en del 

frågeställningar och reflektioner, jag har använt mig av den reviderade upplagan från 2010 med 

namnet: Shepherd the Flock of God.

Annan skriftlig litteratur jag använt mig av är de universitetsuppsatser jag tidigare specificerat.7 I 

och med de likheter informationen i dessa externa uppsatser har uppvisat med dem jag fått fram, har 

jag valt att låta dessa fungera som bestyrkande referenser till de svar mina informanter gett under 

våra intervjuer. Jag har därmed gjort avgränsningen att endast använda hänvisningar till uppsatserna 

som jämförelse till mina informanters uppgifter, och begränsa dessa jämförelser till fotnoter i de 

stycken som sammanfattar innehållet i mina informanters intervjusvar.

Jag har i tillägg till denna litteratur genomfört intervjuer med två nuvarande medlemmar, dock 

mycket kritiska sådana, samt fem avhoppade medlemmar av Jehovas vittnen, varav 

sammanställningen av sex av dessa legat till grund för uppsatsens analys. Metoden för dessa 

intervjuer har varit öppen då en alltför strukturerad intervju skulle begränsa personens möjlighet att 

fritt formulera sig och reflektera (Bryman 2011:206). 

Som ett komplement till dessa muntliga intervjuer har jag också vänt mig till skriftliga intervjuer 

och berättelser som jag tagit del av via olika forum på internet, där dylika frågor tack vare den 

anonyma miljön fritt kan vädras. Även aktuella journalistiska program på tv och radio har varit 

källor jag nyttjat.

Det primära forum jag vänt mig till då jag sökt både muntlig och skriftlig kontakt med före detta 

medlemmar av Jehovas vittnen är Hjälpkällan. På sin hemsida skriver de ansvariga för forumet:

”Hjälpkällan är en religiöst och politiskt obunden verksamhet som erbjuder stöd och  
information till personer som varit, är, inte längre vill vara, eller funderar på att bli  
medlemmar i ett slutet religiöst samfund - det vi vanligtvis kallar en sekt. Gemensamt  
för oss som arbetar i föreningen är att vi alla har varit med i en sekt, frivilligt eller  
ofrivilligt.” (http://www.hjalpkallan.se/index.php?
option=com_content&view=article&id=54&Itemid=66 [2012.11.17])

7 Se: Stycke 2.2 Tidigare forskning
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1.10 Intervjupersonerna

Samtliga som deltagit på intervjun har blivit garanterade anonymitet redan vid första kontakten. I 

min efterlysning på Hjälpkällan, samt i mitt brev till huvudkontoret för Jehovas vittnen har jag 

skrivit:

”Inga namn kommer att nämnas, alla personuppgifter kommer att vara anonyma. 

Samtlig skriftlig kontakt kommer att raderas så fort jag analyserat det.

Detsamma gäller alla kontaktuppgifter, så fort vi avslutat vårt samarbete kommer jag  
att radera både mailadresser, eventuella telefonnummer och skypenamn.

Jag kommer endast att bolla den information du delar med dig av med min handledare 
på universitetet och en teolog som åtagit sig att inte föra vidare någon information som 
kan kopplas till individen”.8

Denna garanterade anonymitet innebär att jag fortsättningsvis kommer att benämna informanterna 

med beteckningen A-G. Personernas alias har baserats på ordningen jag har intervjuat dem i.

Perso  n A   har valt att efter vår intervju inte delta i undersökningen, och därmed har jag helt strukit 

det material som kommit av vårt samtal.

Person B är en man strax under 40 år som växt upp i en familj av Jehovas vittnen och fram till för 

ungefär 4-5 år innan denna intervjus tidpunk var aktiv medlem i församlingen. B har valt att inte 

juridisk ta avstånd från församlingen, då han fortfarande har närstående som han inte vill riskera sin 

relation med.9 Dock trycker B på att han inte ser sig själv som ett Jehovas vittne, utan tvärtom 

försöker påverka sina närstående att lämna organisationen.

P  erson C   är en 33-årig man som aldrig varit ett döpt Jehovas vittne, men dock mycket aktiv i 

församlingen och dess verksamhet. Sedan 2008 har C dock mer och mer tagit avstånd från 

församlingen och dess läror. 

Person D är en kvinna på 46 år som växt upp som Jehovas vittne, men som efter en kortare periods 

medlemskap som döpt blev utesluten. Hon lämnade Jehovas vittnen som 17-åring.

Person E har ännu inte lämnat Jehovas vittnen, men benämner sig som overksam trots ett mycket 

aktivt engagemang sedan barndomen. Han är 28 år och har varit döpt sedan tidigt tonår. Som 17-

åring blev han rekommenderad att påbörja sin skolning till äldstebroder, något han dock snart 

8 Se: Stycke 6.2 Bilaga 1 Efterlysning på Hjälpkällans forum
9 Jmf: Friberg 2007:30
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upphörde med.

Person F är en 50- årig kvinna som blev utesluten som 25-åring. Innan det var hon både döpt 

förkunnare, hjälppionjär och medarbetare i bygget av Jehovas vittnes gamla huvudkontor, Betel 

beläget i Arboga.

Person G är 38 år och kvinna. Hon har växt upp i organisationen, döpt sig som 18-åring  och aktivt 

tagit avstånd som 36-åring. Orsaken till att ta avstånd beskriver G vara att hon i hjärtat inte längre 

kunde dela de värderingar som Jehovas vittnen hade, och att hon ofta mådde dåligt över detta. 

Under sin tid som Jehovas vittne har hon varit både förkunnare och pionjär. 

Inget arvode har utgått till någon av informanterna.

1.11 Val av metod

Kvalitativ forskningsmetod har varit den bäst tillämpbara metoden till denna uppsats på grund av att 

frågeställningarna i studien strävar efter att förstå ett fenomen som varken har ett enda svar, eller 

kan ses vara en universell sanning. Varje upplevelse av rädsla bör ses som personlig, och därmed 

färgad av både den tillfrågades individ och omkringliggande omständigheter. Baserat på kvalitativ 

metod och datainsamling kommer slutledningarna att vara induktiva och resonemanget 

kontextbundet.

Den kvalitativa forskningen har också ett fokus på den mening ett beteende bär, snarare än 

beteendet i sig, något som än tydligare talar för mitt val av forskningsmetod, då mina 

frågeställningar speglar ett sökande efter förståelse för vilket samband som finns mellan Jehovas 

vittnens läror och rädsla snarare än hur dessa läror rent konkret är utformade (Bryman 2011:372).

1.12 Kritisk granskning av metoden

Då Jehovas vittnen har en mycket sluten organisation och information från dem som fortfarande är 

medlemmar eller från de ledande i församlingen är nästintill omöjlig att få tillgång till, har jag för 

att samla bakgrundsdata och verifiera de fakta som legat till bakgrund för intervjuerna, valt att 

komplettera mina slutledningar med  information hämtat från publikationer skrivna av Jehovas 

vittnen själva, bland annat deras tidskrifter Vakttornet och Vakna.  

Dessa publikationer har jag tillgång till dels via Jehovas vittnens egen missionsverksamhet, 

litteratur jag sparat sedan min tid i organisationen, men även Jehovas vittnens egen databas där 

samtlig litteratur sedan 1970 finna katalogiserad. Dock kan viss litteratur, som till exempel 
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äldstebrödernas interna handbok, vara svårtillgänglig för gemene man då det hålls konfidentiellt och 

endast äldstebröder har rätt att förfoga över den.10  Denna litteratur har jag fått tillgång till genom 

personer inom församlingen som innan sitt utträde kopierat boken, dock mot organisationens 

uttryckliga bestämmelser.

Antalet genomförda intervjuer är för litet för att dra generella slutsatser rörande relationen mellan 

Jehovas vittnens läror och rädsla, men jag har ändå valt denna typ av intervjuer framför kvantitativa 

metoder, till exempel enkäter, då kvalitativa intervjuer bättre fångar komplexiteten av och djupet i 

de berördas upplevelser.

1.13 Tillvägagångssätt

Inför intervjuer med medlemmar och före detta medlemmar har jag använt mig av följande 

tillvägagångssätt: 

Medlemmar av Jehovas vittnen har jag uppsökt genom att till deras huvudkontor översända brev där 

jag förklarat syftet med min uppsats samt bett dem att återsända mig information eller 

kontaktuppgifter till någon medlem av församlingen som kan svara på frågorna.11 Dock har denna 

kontakt inte mött något gensvar.

De avhoppade medlemmarna har jag kommit i kontakt med via Hjälpkällan, ett nätverk för dem 

som lämnar religiösa sekter och är i behov av hjälp för detta. Detta i första hand internetbaserade 

forum har jag sedan tidigare haft kännedom om, och förtroende för, och har därmed inte letat 

alternativ till sätt att kontakta före detta Jehovas vittnen på.

Jag har lagt ut ett meddelande på Hjälpkällans forum med en kort beskrivning av mitt syfte och min 

mailadress för vidare kontakt, och genom detta efterlyst före detta medlemmar som är villiga att 

ställa upp på en intervju.12 Då dessa har kontaktat mig har jag sänt dem de frågor jag tänkt använda i 

intervjun och gett dem tid att förbereda sig.13 

Efter detta har vi gemensamt bestämt tid för intervju, och då främst sökt möjliggöra intervjuer vid 

personliga möten. Då detta varit svårt har jag istället erbjudit intervjuer via Skype eller telefon, och 

i sista hand via skriftlig kontant, det vill säga mail.

Narrativ analys är den metod jag har valt att ha som grund i min tolkning och behandling av de 

10 Shepherd the Flock of God 2010
11 Se: Stycke 6.3 Bilaga 2 Förfrågan sänt till Jehovas vittnens huvudkontor
12 Se: Stycke 6.2 Bilaga 1 Efterlysning på Hjälpkällans forum
13 Se: Stycke 6.4 Bilaga 3 Intervjufrågor
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intervjuer jag hållit. Jag har alltså utgått ifrån personers berättelser och fokuserat på de teman som 

varit genomgående i dem, snarare än hur dessa teman förmedlats (Bryman 2011:527).
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2.0 Informanternas skildringar

2.1 Person ”A”

Jag har bett samtliga intervjuade att läsa och godkänna det material jag sammanställt utifrån vårt 

samtal innan publicering, samt klargjort att hon/han när som helst kan välja att inte vara del av 

undersökningen. Person ”A” har valt att be mig stryka den intervju jag hållit med henne, vilket 

innebär att jag inte kommer att redovisa eller använda vårt samtal som underlag för varken 

tolkningar eller slutsatser i uppsatsen.

2.2 Person ”B”

Samtalet med person B inleds med en analys av orsaken till valet att bli medlem av Jehovas vittnen, 

och en eventuell koppling till rädsla. Sitt eget skäl till att bli medlem förklarar B vara att inga andra 

egentliga alternativ fanns, som uppväxt i organisationen var dop en förväntning på honom som 

aldrig ens ifrågasattes.

För någon som inte växt upp i organisationen tror B den främsta orsaken för medlemskap vara att 

Jehovas vittnen erbjuder svar på livsfrågor som annars kan vara svåra att finna. Lösningar och 

problem och någonting absolut, en sanning, att förhålla sig till underlättar för sökare eller de i en 

livskris att finna fotfäste.14

Sanningen som begrepp, är något som B tror vara Jehovas vittnens styrka då det gäller att värva nya 

medlemmar. Denna sanning leder inte enbart till ovan beskrivna fotfäste, utan även till en känsla av 

överlägsenhet, en känsla av att vara utvald och speciell.

Att sedan dela denna utvaldhet med andra Jehovas vittnen leder till ett snabbt uppbyggt och mycket 

starkt nätverk av vänner som uppstår kring en intresserad eller en ny medlem, en gemenskap som är 

svårt att finna någon annanstans.

B påpekar att hela systemet hos Jehovas vittnen och dess läror är uppbyggt på gemenskapen och de 

krav på prestation som gemenskapen ställer. B förklarar det som att organisationen baseras på rädsla 

för misslyckande och dåligt samvete. En press att delta vid samtliga möten, att förbereda tal och för 

14 Jmf: Wilson 1992:47
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äldstebröderna rapportera det man går i tjänsten på fältet (intern benämningen på den verksamhet 

Jehovas vittnen utför då predikar genom att knacka på hos människor) leder till att en person aldrig 

hinner med. På det personliga planet anger B detta krav på prestation, och det konstant 

överhängande hotet att bli förkastad på grund av sin brist att leva upp till förväntningarna, vara ett 

av de främsta skälen till att han valde att dra sig undan från organisationen. 

Rädslan som uppkommer vid ett eventuellt avståndstagande ser han vara tätt förknippat med detta 

hot om misslyckande och förskjutning vid icke uppfyllt krav på prestation. Dels ser B den mer 

normala rädsla som uppstår då ett uppbrott från gängse regler och omgivningens förväntningar sker. 

Men även läror såsom läran om Satan och Harmageddon leder till rädsla, och då mer en teoretisk 

rädsla för dom och död (Jehovas vittnen förkastar dock samtliga läror om ett helvete).15 Att lämna 

organisationen är synonymt med att lämna Jehova, konstaterar B. Och rädslan att tappa och förlora 

sitt förhållande till Jehova, att inte bli godkänd av, utan istället dömd av, Jehova är ofta en 

bidragande orsak till att inte lämna organisationen. Ändå ser B att rädslan för att i detta livet bli 

dömd av de närstående är den övervägande. 

Att efter ett avståndstagande återvända till församlingen av Jehovas vittnen såg B inte vara något 

konstigt, ett faktum han baserar på ovan specificerade rädslor. Dels den att ha mist relationen med 

Jehova och därmed också mist livet i Guds kungarike, men främst att bli helt avskärmad från sina 

nära och utkastad till något som, i och med Jehovas vittnens isolering av sina medlemmar, är både 

främmande och skrämmande.

Dessa djupt rotade rädslors konsekvens anser B vara att en person trots sitt avtåndstagande från 

församlingen av Jehovas vittnen lätt fortsätter att se organisationen såsom eftersträvansvärd. 

Därmed undviker denne att ta del av kritik mot organisationen och dess läror, något som leder till en 

fortsatt isolering och till att man inte helt gör sig fri från organisationen eller ens ifrågasätter dem 

fullt ut.16  

B anser att det främsta verktyg att hantera detta på är att göra det tvärt motsatta, alltså bryta sin 

isolering genom att samtala med andra som har lämnat organisationen och bygga ett socialt nätverk 

utanför Jehovas vittnen. Hans främsta plattform har varit via arbetet, något som han upplevt väldigt 

givande.17

15 Jmf: Vad lär bibeln 2005:59
16 Jmf: Friberg 2007:34
17 Jmf: Friberg 2007:42
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2.3 Person ”C”

Person C:s skäl till att bli Jehovas vittne var dels en pådrivande far, men även tron på att det var den 

enda sanningen och svaret på svåra frågor. 

Detta är skäl som C tror vara ganska allmängiltiga då det gäller medlemskap i och tjusningen med 

organisationen. Att teorier om världens onda tillstånd finns och att svaret på hur detta ska hanteras 

presenteras. C konstaterar också att ett ifrågasättande av dessa läror ofta inte inträffar förrän då det 

är för sent att backa ur.

Rädslans roll i medlemskapet är enligt C att då lärorna introduceras frammanas även tron att ett nej 

till lärorna innebär att man förlorar den unika chansen till ett evigt liv i närheten av Gud som man 

erbjuds. 

Då C ser på den rädsla som präglar organisationen inifrån, uppger han den press som kommer av att 

hela tiden vara iakttagen och kontrollerad. Han säger att Jehovas vittnen lär att det inte endast är 

Gud som ser allt, utan även Satan. I detta inkluderas både tankar och handlingar. Satan såsom den 

som lockar till synd, ser ens svaga punkter och försöker att komma åt en genom dem, medan Gud 

ser ens tankar och därmed kan döma en redan utifrån vad man tänker. C konstaterar att vad du än 

gör så är du hela tiden iakttagen, observerad och dömd.

En annan sak C poängterar är att alla organisationens krav på medlemmen är orimliga och tar upp 

all dennes tid, vilket gör att varje individ är dömd att misslyckas, och därmed dömd till dåligt 

samvete. Detta kroniska dåliga samvete ser C vara ett stort skäl till att en individ ger upp och 

lämnar organisationen.

Rädslan om dom och rädsla för konsekvensen av att tacka nej till den chans Gud har gett genom sin 

enda godkända organisation är något som hänger kvar länge, också efter ett avståndstagande, något 

som leder till både isolering och även återvändande till organisationen.

Tvivel över sitt val och känslan av att helt plötsligt leva utan mening och mål gör att en individ som 

lämnat organisationen lätt hamnar i psykisk obalans och viljan att fly från den verklighet han blivit 

kastad in i kan leda till bland annat alkoholmissbruk. 

C anser att den rädsla som mest präglar honom är rädslan och vilsenheten kring vad han skall göra 

med livet då det inte längre har någon tydlig riktning eller ett fast mål.

2.4 Person ”D”

Gemenskapen som Jehovas vittnen erbjuder, samt den tröst detta samt Jehovas vittnens läror 

innebär för en person som befinner sig i en krissituation är något som person D anser vara de 

främsta orsakerna till varför ett medlemskap lockar.

18



Vid frågan om rädslan i relation till organisationens struktur och läror förklarar D att då 

gemenskapen väl upprättats uppstår en konkret rädsla för att bli av med den. Läror såsom läran om 

Harmageddon och att endast de som följer Gud på rätt sätt, det vill säga Jehovas vittnen som är de 

enda med sanningen, kommer att få leva in i ett paradis och en evighet är något som förstärker 

denna rädsla, och också ett skäl till att en person stannar kvar i organisationen.

Begreppet sanning är den lära som D främst anser främja gemenskapen och den isolering den 

innebär. Att vara del av sanningen innebär att vara utvald, att ha hittat det som ingen annan har 

hittat. 

Baksidan av detta är dock att endast de som följer sanningen får överleva Guds dom i 

Harmageddon, något som innebär att alla former av avståndstagande från sanningen skapar både 

rädsla och en barriär inför att ta steget.

Konsekvenser av rädslan ser D vara en blindhet för livets förgänglighet. Känslan av att vilja leva 

mer och att få leva ett gott liv gör att en individ antingen återvänder till Jehovas vittnen, som utlovar 

just detta, eller hamnar i en vilsenhet och existentiell kris.

2.5 Person ”E”
Person E beskriver sitt medlemskap i Jehovas vittnen som ett resultat av sin fars förväntningar och 

en emotionell omogenhet. Han återkommer vid ett par tillfällen till Björn Afzelius sång Ikaros, där 

några versrader går:

”Är man lydig belönas man och hyllas
Revolterar man mister man allt.” (http://artists.letssingit.com/bjorn-afzelius-lyrics-
ikaros-ss87p4x#ixzz2GpHKgZti)

Pressen och förväntningarna ser E som den största komponenten av den rädsla han förknippar med 

Jehovas vittnen. Främst rädslan att misshaga sina föräldrar. Men också rädsla att förlora sina vänner 

om man bryter mot organisationens regler. I en förlängning ser E att rädslan att göra sina närstående 

besvikna kopplats samman med att göra Gud besviken.

Det E anser vara unikt för Jehovas vittnen är känslan av utvaldhet de ingjuter i sina medlemmar. Ett 

Jehovas vittne ingår i en unik gemenskap, och så länge hon är del av den gemenskapen är hon 

behövd och omhuldad.

Men då en individ börjar ifrågasätta eller ta avstånd från organisationen ser E en radikal förändring i 

förhållningssättet gentemot denne. Läran om hur folk som lämnat organisationen, alltså avfällingar, 

ska behandlas är så central hos Jehovas vittnen att E jämför den med läran om Satan. Han likställer 
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även rädslan för avfällingar med rädslan för Satan. 

Då en individ backar från gemenskapen hos församlingen av Jehovas vittnen, uppstår rädslan att 

denne ska influera andra medlemmar till att tänka eller handla fel. E konstaterar att allt kan få en att 

snava och falla, och att man därför lär sig att akta sig hela tiden, både för sig själv, sina vänner och 

de utanför församlingen.

E tror att denna konstanta rädsla för det avvikande är den rädsla som hänger kvar längst då en 

person väljer att lämna församlingen av Jehovas vittnen. 

I och med isoleringen från omvärlden uppstår ett vakuum där individen som lämnat organisationen 

måste lära sig sin nya sociala kodex och bygga ett helt nytt liv utan sina närstående. Detta är en 

process som tvingar en att konfronteras med det okända, och utsätta sig för det främmande man 

tidigare lärt sig att förkasta. 

E sätter ord på känslan av att vara helt främmande för verkligheten utanför organisationen genom 

att beskriva det som att kliva ut ur ett Big Brother hus. Han beskriver också den längst ihållande 

känslan efter ett avståndstagande genom att beskriva att en person som lämnar Jehovas vittnen 

erkänner att livet i Big Brother huset inte är den egentliga verkligheten. Detta innebär dock att man 

förlorar allt som varit värdefullt, både familj och vänner. Men att stanna kvar gör att man nekar sig 

själv ett verkligt liv.

2.6 Person ”F”

Person F:s skäl att döpa sig var enligt henne att hennes släkting visade henne ett Vakttorn (ett av 

Jehovas vittnens tidskrifter) där det stod att den som inte arbetar inte heller får någon lön. 

Underförstått i detta var att ingen som inte var ett döpt Jehovas vittne kunde få full lön i form av ett 

evigt liv i paradiset efter Harmageddon.

Detta är något som F ser som grundtanken som får många att bli medlemmar av Jehovas vittnen. Att 

man i dagsläget behöver anstränga sig och arbeta för att i framtiden få ut sin lön. 

Rädslans roll i valet ser F vara upplevelsen att världen idag är ond, men att den genom Guds kraft 

och dom kommer att bli god- för dem som tjänat honom. Hon hänvisar till en bild som Jehovas 

vittnen ofta har i sina publikationer, där lejon ligger bredvid lamm står i kontrast till människor som 

utför våldsdåd och barn som gråter. 

En annan rädsla som F hänvisar till är den som är kopplad till det Jehovas vittnen kallar för den 

”yttersta tiden”. En förutsägelse som Jehovas vittnen hade var att året 1975 skulle vara det sista året 
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innan Harmageddon. F beskriver hur hon minns sommaren -75 då hon åkte på en stor motorväg. 

Vägen var under ombyggnad, och på vägarbetsskyltarna stor att arbetet skulle vara klart våren -76. 

F minns hur hon ansåg detta vara mycket korkat då våren -76 aldrig skulle inte komma, världen 

skulle ju ha gått under då! 

Harmageddon, den yttersta tiden och Satan i kombination ser F vara läror som mycket  påtagligt 

spär på en individs rädsla. Rädslan att bli dömd och nekad den för dörren stående enda goda framtid 

man blivit lärd att tro på jämte tron att Satan läser alla ens tankar och ser alla ens begär är något 

som gör att man hela tiden lever i vaksamhet.

Den rädsla F ser hänga kvar längst efter ett avståndstagande är just rädslan att hela tiden vara 

övervakad. Demonerna och Satan målas upp som mycket verkliga varelser som hela tiden är ute 

efter den person som söker leva ett gott liv, och att ha valt bort sanningen innebär att man helt 

befinner sig i deras våld.

Det konkreta sätt detta tar sig i uttryck är att man fortfarande efter att ha tagit avstånd från lärorna 

handlar utifrån dem. Man undviker viss musik, äter inte viss mat (Jehovas vittnen äter inte blod i 

någon form då de anser att bibeln förbjuder detta), man handlar inte på second hand då varor 

därifrån kan ha tillhört någon som utövat ockultism och därmed vara demonbesatta.18 

Att utmana sina rädslor ser F vara det enda sättet att komma tillrätta med dem. Att faktiskt trots sin 

rädsla lyssna på den musik man blivit lärd att undvika och inse att ingenting av det förutsagda 

händer ger bevis för att rädslan är ogrundad. Dock understryker F att ifall rädslan inte konfronteras 

kan den leda till att en person återvänder till organisationen. Då organisationen erbjuder trygghet i 

det välkända är det lättare att återvända än att leva med det okända.

2.7 Person ”G”

Ganska tidigt i intervjun anger person G det hon tror vara ett av de främsta skälen för en person att 

söka sig till Jehovas vittnen. 

Hon beskriver hur gemenskapen i organisationen är mycket varm och hur stor omsorg råder om 

varandra. 

Hon förklarar också att organisationens anspråk på att vara utvald och förvaltare av den enda 

sanningen innebär att en person som i samhället inte har någon egentlig status i form av utbildning, 

18 Jmf: Resonera med hjälp av Skrifterna 1995:64
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ekonomiskt välstånd eller dylikt, genom sitt medlemskap vinner erkännande och förtros med ansvar. 

En medlem verkar både som psykolog för andra medlemmar, föredöme i hur man skall tjäna Jehova 

på ett bra sätt och domare över de utanför organisationen.

Då frågan om vilka specifika läror hos Jehovas vittnen som kan framkalla och upprätthålla rädsla 

lyfter person G fram läran om Harmageddon och läran om Satan. Hon berättar om bilder i Jehovas 

vittnens barnböcker som hängde kvar länge in i vuxen ålder.19 Bilder på kvinnor som under kriget i 

Harmageddon inte kan hålla i sina spädbarn som flyger ut i vattnet, människor som är nakna och 

gallskriker i ren skräck, blixtar och naturfenomen som krossar alla som inte lytt Jehova. 

Person G berättar också om en händelse då hon som vuxen vaknat mitt i natten av ett åskväder och 

innan hon helt kvicknat till liv skrikit ”Harmageddon” i panik, något som hon starkt förknippar med 

den rädsla hon blivit matad med sedan barn.

Satan som någon som representerar allt det som är ont och i opposition till Jehova är ett begrepp 

som G fortfarande idag finner mycket laddat. 

Att ha lämnat Jehovas vittnen innebär enligt detta resonemang ett mer eller mindre direkt 

ställningstagande för Satan, något som gör att de Jehovas vittnen som tidigare var ens vänner inte 

enbart följer organisationens regler gällande förbudet mot att ha kontakt med en person som tagit 

avstånd, utan även sin egen rädsla. En person som tagit avstånd från Jehovas vittnen är enligt person 

G så starkt förknippat med Satan att medlemmar av Jehovas vittnen är rädda för denne.

De sätt person G tror vara vanliga då det gäller att hantera ett avståndstagande från Jehovas vittne är 

att istället för den stabilitet och trygghet som organisationens erbjudit, försöka skapa sig sin egen. 

Utbildning är en viktig faktor för G. Baksidan av detta ser G vara att hamna i ett destruktivt mönster 

av alkohol, promiskuitet och självdestruktivitet, ett resultat av upplevelsen att meningen med livet 

ryckts undan för en. 

19 Jmf: Min bok med bibliska berättelser 2008 
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3.0 Resultat

3.1 Samband mellan Jehovas vittnens läror och rädsla

Utifrån de genomförda intervjuerna kan följande mönster skönjas då del gäller sambandet mellan 

Jehovas vittnen och den antagna rädslan kopplad till deras läror.

En förklaring till och lindring av den existentiella ovisshet och rädsla som de allra flesta människor 

förr eller senare i livet brottas med, erbjuds genom de läror som Jehovas vittnen har och som sägs 

vara sanning som endast ett fåtal har tillgång till. Läran om ondskan i världen som ett resultat av en 

motståndare, Satan, till en kärleksfull Gud och en kamp dem emellan, kan ge en godtagbar 

förklaring till människors lidande. Och läran om ett definitivt slut på denna kamp och den 

kärleksfulle Gudens seger, Harmageddon, ger hopp inför framtiden. Dessa läror kan onekligen ses 

ha en tillfällig positiv inverkan på den allmänmänskliga rädslan, genom att de erbjuder en mening 

med tillvaron och ett tydligt livsmål att luta sig tillbaka på. 

Då lärorna förvaltas av en liten och utvald skara människor uppstår även en intim mänsklig och 

uppbygglig gemenskap baserad på tron på dessa läror.20

Men genom samtliga intervjuer framkommer det att lärorna parallellt med sin tröstande funktion 

bygger upp och ersätter den mer allmänna rädslan med en annan typ av rädsla. Osäkerheten inför de 

existentiella livsfrågorna byts ut mot rädslan att inte lyckas leva upp till de krav som ställs för att ha 

tillgång till lösningen nu och i framtiden.

Rädslan att inte leva upp till de krav organisationen ställer leder enligt de intervjuades utsagor till en 

önskan att prestera alltmer för att säkra sin räddning. Denna strävan efter att prestera mer och mer 

slukar efterhand all tid och energi som finns att tillgå. Flera av de intervjuade vittnar om den 

utmattning som blivit resultatet av fenomenet och som lett till att de emotionellt brutit samman, i 

flera fall till och med helt lämnat organisationen. 

Domen och förkastande är efter ett accepterande av lärorna inte begränsade till lärosatserna och den 

Gud som dessa baseras på, utan inkluderar även en individs relation till den gemenskap där lärorna 

fungerar som grund, det vill säga församlingen av Jehovas vittnen.

Ett ifrågasättande av lärorna resulterar direkt i en utfrysning från människorna man kommit att dela 

20 Jmf: Furseth, Repstad 2005:65-66
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tron med. Från att ha varit medlem av en utvald gemenskap där en enda sanning existerar och råder, 

blir den ifrågasättande individen abrupt isolerad från den organisation som blivit lösningen på 

hennes tidigare rädsla.

Baksidan av den positiva känslan av att vara utvald och speciell och ha fått tillgång till en hemlig 

kunskap som de flesta saknar, samt känslan av lindring från existentiella frågor som kan vara svåra 

att hantera, är att människor utanför organisationen anses vara ignoranta och i förlängningen stå i 

Satans tjänst. Därmed anses de vara både farliga och förkastliga.21.  Jehovas vittnen förkunnar att en 

person vid ett ifrågasättande av organisationens läror tar ställning för Satan och därmed även att hon 

vid ett ifrågasättande blir utkastad till det som definieras som ont och fördömt, det som personen 

tidigare flytt ifrån, det vill säga den av Satan styrda världen som enligt Jehovas vittnen skall bli 

dömd och förgjord i Harmageddon.

Detta lämnar en person i ett sorts ”pest eller kolera”- beslut. Att vara medlem i Jehovas vittnen 

lindrar den allmänmänskliga rädslan medan det samtidigt bygger på rädslan för dom och 

förkastande. Vid ett uppbrott från Jehovas vittnens läror och dess konsekvenser i form av rädsla, 

återkommer inte enbart den allmänmänskliga rädslan, utan dessutom dubbleras rädslan av den dom 

som organisationen säger faller över dem som avviker.

Sammantaget kan följande resonemang sammanfattas i att det utifrån det material studien behandlat 

verkar som om Jehovas vittnens läror har förmågan att infiltrera rädsla och genom detta påverka en 

människa både före, under och efter ett medlemskap.

3.2 Förhållningssätt till rädslan

De läror av Jehovas vittnen som de intervjuade anser ligger till grund för rädsla, till exempel den 

om Satan och Harmageddon, och konsekvenserna av lärorna såsom ovan beskrivet, har ett samband 

som kan påvisa vilken primär men även sekundär roll rädslan har i Jehovas vittnen samt hur 

förhållningssättet till den kan vara avgörande för en persons utveckling och framtid.

De intervjuade beskriver att det som medlem levt med rädslan att inte vara godkänd och att inte 

göra nog, något som lett till försök att prestera alltmer och att tillslut helt isolera sig i organisationen 

för att vara säker på att vara skyddad från det onda och hotfulla och därmed rena.

Men detta krav på prestation som ställs av organisationen kan leda till utmattning, vilket i sin tur 

kan leda till att personen väljer att lämna församlingen av Jehovas vittnen, något som tre av de 

21 Jmf: Vagvölgyi 1995:13
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intervjuade angett som orsak till att de valt att ta avstånd från organisationen.

Rädslan kan alltså få två resultat. Dels att en person söker sig allt djupare in i organisationen, eller 

att hon helt tar avstånd ifrån den. 

Genom de intervjuer som hållits har också ett tredje förhållningssätt framträtt, nämligen att den 

person som tar avstånd från Jehovas vittnen på grund av överväldigande rädsla återvänder till dess 

trygghet, för att återigen lämna då rädslan för misslyckande eller kraven på prestation blir dem 

övermäktiga.

I de flesta intervjuer har de som tagit avstånd ofta sett sina försök att göra tvärt emot det de blivit 

lärda av organisationen som avgörande för att inte återvända, och för att övervinna rädslan. Att de 

sökt sig till gemenskaper utanför sekten, att de sökt information om sekten som skrivits av andra än 

medlemmar och att de tänjt på sina gränser gällande vad som är bra och dåligt är faktorer som gjort 

att de lite i taget återerövrat sin egen person och sin beslutsrätt. 

3.3 Generella likheter

Visserligen är undersökningen som gjorts alldeles för begränsad för att dra några generella 

slutsatser, men baserat på den unisona samstämmighet mellan de intervjuade som rått i vissa frågor 

och de tydliga uppmaningar som framkommer i Jehovas vittnens egen litteratur kan några generella 

drag utläsas och kanske även tillämpas i ett vidare perspektiv.

De likheter som framkommer i samtliga intervjuer är dels strävan efter den gemenskap Jehovas 

vittnen erbjuder, samt rädslan att bli av med den. 

De flesta jag har intervjuat trycker också på de krav som ställs av organisationen, och den prestation 

som förutsätts för att kunna se sig som ett värdigt Jehovas vittne. Uppgivenheten att inte nå upp till 

dessa krav och rädslan att på grund av detta bli dömd och förkastad är ett allmänt drag i 

intervjuerna.

Känslan av att vara övervakad och i en ständig kamp med det onda utanför sig själv, men kanske 

främst det onda i sig själv, är ett annat gemensamt drag.

En mycket intressant men även obehaglig detalj är att ingen av de jag har intervjuat har nämnt 

professionell kontakt som ett medel för att få hjälp vid ett avståndstagande. Endast en person har 

berört ämnet, men då med en negativ syn på vården. Hon poängterade att vården visserligen finns, 

men att den inte har den kompetens som krävs. Istället har samtliga personer jag intervjuat pekat på 
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de verktyg i vardagen som kan vara behjälpliga vid ett avståndstagande såsom gemenskapen på en 

arbetsplats, utövandet av någon hobby, studier och skolengagemang.

4.0 Slutsats och analys

4.1 Evaluering
För att stärka trovärdigheten i de slutledningar jag har gjort vill jag innan vidare analys knyta an till 

ett av de antaganden som legat till grund för valet av organisation inför denna uppsats. 

Frågeställningarna utgick ifrån att Jehovas vittnen skall definieras som en sekt, och att valet att 

använda Jehovas vittnen därmed skulle göra studien mer distinkt än om jag valt en mer öppen eller 

allmän religiös åskådnings relation till rädsla att analysera. 

Jehovas vittnen lär att endast ett fåtal har tillgång till sanningen, och att världen utanför 

organisationen är ond och motståndare till denna. Så länge en medlem lever efter organisationens 

regler och läror erbjuder denna henne gemenskap, trygghet och egenvärde. De intervjuades 

berättelser i kombination med tidigare forskning och intern litteratur stämmer väl överens med 

denna tolkning. Jehovas vittnens organisation kan därmed med största sannolikhet definieras såsom 

sluten, världsfrånvänd och elitistisk. 

Denna beskrivning stämmer väl överens med Roy Wallis definition av begreppet sekt.22 I och med 

detta kan valet av organisation till uppsatsens studie antas öka slutsatsernas skärpa och förtydliga 

det beskrivna fenomenet.

Även de hypoteser som utgåtts ifrån inför skrivandet av denna uppsats, det vill säga att det råder ett 

tydligt samband mellan Jehovas vittnens läror och rädsla, pekar efter avslutad studie på relevans 

och tillämpbarhet på de fenomen uppsatsens frågeställningar velat synliggöra. Det som tydligt 

framkommit då informanterna beskrivit sina upplevelser av Jehovas vittnens läror i förhållande till 

rädsla är att ett samband kan ses.

Sambandet mellan Jehovas vittnens läror och rädsla kan beskrivas som ett spänningsfält mellan att 

ha tillgång till den sanna nyckeln till livet, och att mista denna nyckel. 

Under intervjuerna med före detta medlemmar av Jehovas vittnen har de intervjuades beskrivningar 

av de mycket starka känslor och upplevelser som kommer av att leva i detta spänningsfält, gjort det 

tydligt att den rädsla som Jehovas vittnens läror frammanat i deras liv inte endast är en tillfällig 

sådan, utan snarare en kronisk och mångfasetterad rädsla, med omfattande konsekvenser, som är 

22 Jmf: Hill (red) 1973:139-149
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svår att göra sig fri ifrån. 

Ett gemensamt konstaterande av de intervjuade är att så länge ett Jehovas vittne handlar enligt 

organisationens regler, väljer hon att vända sig bort från samhället och nätverk utanför 

gemenskapen i organisationen på grund av övertygelsen att de är onda och därmed kommer att 

ryckas bort av Jehova. Då hon lämnar organisationen hamnar hon i ett vakuum. Hon upplever att 

hon vet var sanningen finns, men hon har samtidigt valt bort den, vilket gör att organisationen 

försätter henne i en kompakt isolering. 

En tendens som går att utläsa ur intervjuerna är att även om en avhoppad medlem av Jehovas 

vittnen helt väljer att göra sig fri från organisationens läror blir utsattheten inte per automatik 

märkbart mindre. För vid ett frigörande från Jehovas vittnens läror tvingas hon inte enbart 

konfronteras med isoleringen från organisationens sociala gemenskap hon kommit att se som sin 

trygghet. Flera av de intervjuade beskriver hur de efter sitt avståndstagande också måste brottas 

med en helt ny uppsättning tankar och filosofier som erbjuds som ersättning för hennes tidigare tro. 

Hon har tappat den förklaring till världens beskaffenhet som Jehovas vittnen erbjudit och därmed 

har hon tappat motivationen för sina handlingar då hon inte längre ser att dess mål (Guds kungarike) 

är giltigt. 

Samtliga intervjuade pekar på att en fungerande lösning på denna isolering och vilsenhet är att 

försöka bli del av samhället och söka gemenskap med människor genom det. Men flera av de 

intervjuade konstaterar att då de har blivit lärda att se världen som något ont och något att vara rädd 

för befinner de sig i isolering på både emotionellt och existentiellt plan, inte enbart den rent sociala.

Uppsatsens titel antyder dock att Jehovas vittnens läror även kan fungera både som lindring mot 

rädsla, inte enbart upphov till.

I inledningen av detta avsnitt beskrivs en medlem i Jehovas vittnens förmåner med begrepp som 

gemenskap, trygghet och egenvärde. Vid frågan om vad som får en person att dras till Jehovas 

vittnen har större majoriteten av de intervjuade påpekat just dessa vinster som initierande orsaker 

till ett åtagande. En person som råkat ut för någon form av existentiell kris, eller någon form av 

trauma, kan lockas till Jehovas vittnen då de erbjuder trygghet, tröst och förklaringar. 

Men Jehovas vittnen lär också att dessa förmåner behöver förtjänas, genom absolut hängivenhet till 

organisationen och nitiskt engagemang. De intervjuade beskriver att det inte räcker med att ha 

sanningen, man måste också hela tiden förtjäna att få behålla den, något som genom de intervjuer 

jag genomfört tydligt framkommit.

Ett flertal av de personer jag har intervjuat har beskrivit en konstant press om att som medlem av 
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Jehovas vittnen tvingas göra mer och bättre. Att ett misslyckande inte accepteras och att inte enbart 

ens handlingar är övervakade, utan att även tankar värderas och döms. 

Denna känsla av att vara övervakad, och upplevelsen att aldrig kunna göra nog, har några av de jag 

intervjuat gett som det främsta skälet till att de tagit avstånd. Deras rädsla att inte göra nog, att inte 

kunna leva upp till de krav som ställs för att överleva Harmageddon, att handla fel, tänka fel eller 

känna fel, har gjort att de presterat alltmer. Tills dess att de har helt enkelt inte orkat mer. De har 

hamnat i en sorts emotionell utmattning.

Även här kan rädslan ses ha en framträdande roll. Å ena sidan rädslan för det oförutsägbara som 

konkretiseras genom till exempel en närståendes död och kan utlösa en existentiell kris. Något som 

kan resultera i att en individ söker sig till Jehovas vittnen som lindrar rädslan genom fasta svar med 

tungt sanningsanspråk. Å andra sidan den rädsla som Jehovas vittnen förstärker och spelar på, alltså 

rädslan att nekas förmånerna och uteslutas ur gemenskapen på grund av otillräcklighet eller 

oförmåga att handla efter organisationens regler. 

Under intervjuernas gång har denna dualistiska ansträngning gång på gång synliggjorts, både 

genom delandet av de intervjuades egna erfarenheter, men även genom de erfarenheter om Jehovas 

vittnens missionsverksamhet som de intervjuade lyft fram.

Sammanfattningsvis vill jag påstå att undersökningen tyder på att Jehovas vittnens läror i de 

intervjuades fall har fungerat både som lindring mot och upphov till rädsla. Denna rädsla kan 

beskrivas som ett skeende som börjat med lärornas lindring mot existentiell rädsla, fortsatt genom 

att ge upphov till nya rädslor, främst rädslan att bli av med den lindring som följde med 

tillämpningen av lärorna, och sedan ett förstärkande av dessa rädslor till dess att en individ antingen 

helt gått in i organisationen, eller helt tagit avstånd ifrån den. 
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6.0 Appendix

6.1 Egna erfarenheter

Då jag själv varit medlem av Jehovas vittnen från barndomen, men under tonåren tagit avstånd från 

organisationen, har jag många personliga erfarenheter från och kunskap om Jehovas vittnens läror 

och organisation. 

Ur ett metodologiskt perspektiv kan min tid som medlem av Jehovas vittnen kunna benämnas som 

en form av deltagande observation (Bryman 2011:266), men då mitt medlemskap av Jehovas 

vittnen inte var ett resultat av ett beslut att forska kring denna studies frågeställning, utan snarare ett 

komplett medlemskap där min sanna  identitet var känd och äkta, vore denna benämning inte 

korrekt.

”...deltagaren är... en fullvärdig medlem av den sociala miljön som undersöks; hans  
eller hennes riktiga identitet är inte känd för medlemmarna...” (Bryman 2011: 389)

Detta innebär att min personliga erfarenhet av Jehovas vittnen kan ses som hinder för en neutral 

studie av fenomen kopplade till dem. 

En författares personliga förförståelse är dock oskiljbar från hennes genomförda vetenskapliga 

studier, oavsett art, och därför har jag försökt att så långt det är möjligt selektivt nyttja mig av de 

erfarenheter jag har istället för att förkasta dem.

Till exempel har jag låtit dessa erfarenheter ligga till grund för hur jag mött och vilka frågor jag 

ställt till nuvarande och före detta medlemmar. Jag har redan från början haft ett ganska bra grepp 

om vilka frågeformuleringar som har varit lämpliga att använda, och vilket sätt vore fördelaktigt att 

möta informanterna på. 

Som exempel kan nämnas distinktionen mellan att vara ett Jehovas vittne, eller att vara medlem av 

Jehovas vittnen. Det förstnämnda knyter en individs hela identitet till Jehovas vittnen, något som för 

den som tagit avstånd från dem kan upplevas väldigt negativt och i många fall också präglat av 

skam. Det sistnämnda, alltså formuleringen att vara medlem av Jehovas vittnen ger individen 

möjlighet att hålla en viss distans till organisationen, och möjliggör på så sätt en mer objektiv och 

mindre laddat rum för samtal.
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Neutraliteten i uppsatsen har främjats av att jag under flera års tid såsom avhoppare hållit föredrag 

om Jehovas vittnen och naturen i organisationen har resulterat i att jag lärt mig hålla mig rationell 

till ämnet och professionellt möta frågor och åsikter om dem som jag kommit i kontakt med.

Som en konkret åtgärd för att bibehålla denna uppsats neutralitet har jag valt att under skrivandets 

gång regelbunden samtala med och få vägledning från en teolog som under ett flertal år studerat 

Jehovas vittnens läror och struktur, dock utan att själv dela teologin eller vara delaktig i 

organisationen. 
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6.2 Bilaga 1: Efterlysning på Hjälpkällans forum

Efterlysning gällande före detta medlemmar ur Jehovas vittnen villiga att delta i en intervju.

Sänt till Hjälpkällans forum för före detta Jehovas vittnen 2012.11.01.

Hej!

Lotta heter jag, och jag håller på och skriver min kandidatuppsats i religionssociologi. Jag har själv 

hoppat av från Jehovas vittnen som tonåring, och har därför valt ämnet: "Religion och rädsla" som 

tema.

Jag skulle vilja komma i kontakt med 3 personer som hoppat av Jehovas vittnen för att intervjua 

inför denna uppsats. 

Såhär hade jag tänkt mig:

Du som är nyfiken, maila mig!

Jag mailar dig då de frågor jag tänkt använda mig av i intervjun, så du hinner läsa dem i lugn och 

ro.

Vill du efter att ha läst frågorna fortfarande ställa upp kan vi antingen mötas någonstans eller tala 

via telefon/ Skype. Det fungerar också att maila svaren, men det vore bäst om vi kunde prata direkt 

med varann.

Innan jag skickar in min uppsats kommer jag att låta dig läsa den och korrigera det jag skrivit om 

jag misstolkat något.

OBS!

Inga namn kommer att nämnas, alla personuppgifter kommer att vara anonyma. 

Samtlig skriftlig kontakt kommer att raderas så fort jag analyserat det.
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Detsamma gäller alla kontaktuppgifter, så fort vi avslutat vårt samarbete kommer jag att radera både 

mailadresser, eventuella telefonnummer och skypenamn.

Jag kommer endast att bolla den information du delar med dig av med min handledare på 

universitetet och en teolog med absolut tystnadsplikt. Detta för att om själv kunna hålla mig så 

neutral som möjligt till informationen, speciellt med tanke på min egen bakgrund.

Uppsatsen kommer att skrivas nu under hösten och vintern 2012. Det spelar ingen roll om du 

nyligen lämnat Jehovas vittnen, eller varit ifrån dem en längre period.

Hör av dig! Denna uppsats kan inte skrivas utan din hjälp!

-Lotta Johansson

lotta.oj@gmail.com
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6.3 Bilaga 2: Förfrågan sänt till Jehovas vittnens huvudkontor

Brev sänt till den svenska filialen av huvudkontoret för Jehovas vittnen i Danmark, då Betel i 
Arboga under 2012 lagts ner och den administrativa verksamheten flyttats till Danmark.

Sänt via post 2012.11.05.

Mott:

Den det må beröra

Jehovas vittnens huvudkontor för Sverige

Avs:

Lotta Johansson

tel: 070 444 80 48

mail: lotta.oj@gmail.com

Hej!

Lotta heter jag, och jag håller på och skriver min kandidatuppsats i religionssociologi. Som 

arbetsnamn har jag valt:"Tro och rädsla- problem och lösning.”

Då uppsatsen fokuserar på de individuella upplevelserna av tron som lösning på eller orsak till 

rädsla, önskar jag i första hand komma i kontakt med tre (3) personer som är medlemmar av 

Jehovas vittnen att intervjua. 

Skulle detta vara ogenomförbart hoppas jag att huvudkontoret kan bistå med muntliga eller 

skriftliga svar som jag kan använda mig av som underlag i min uppsats.

Den ordning jag föreslår är följande:

Då ni mottagit detta mail, svara mig om ni kan tänka er gå vidare med eller om ni helt avfärdar min 

förfrågan.
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Jag bifogar er de frågor jag tänkt använda mig av i intervjun, så att ni hinner läsa dem i lugn och ro 

och förbereda er. Detta gäller både om ni kan vidarebefordra mina frågor till individer inom er 

organisation, eller om ni väljer att svara såsom huvudkontor.

Vill du efter att ha läst frågorna ställa upp kan vi antingen mötas någonstans eller tala via telefon/ 

Skype. Som jag redan tidigare nämnde, så fungerar det också att maila svaren, men det vore bäst om 

vi kunde prata direkt med varann.

Innan jag skickar in min uppsats kommer jag att låta er läsa den och kommentera det jag skrivit om 

jag misstolkat något av det ni svarat.

OBS!

Inga namn kommer att nämnas, alla personuppgifter kommer att vara anonyma. 

Samtlig skriftlig kontakt från er sida kommer att raderas så fort jag analyserat det.

Detsamma gäller alla kontaktuppgifter, så fort vi avslutat vårt samarbete kommer jag att radera både 

mailadresser, eventuella telefonnummer och skypenamn.

Uppsatsen kommer att skrivas nu under hösten och vintern 2012, med eventuell förlängning under 

våren 2013. 
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6.4 Bilaga 3: Intervjufrågor

• Uppge ditt kön, din ålder, ditt civilstånd och din familjesituation.

• Ange antal år som medlem i Jehovas vittnen.

• Vilken typ av medlemskap har du/ har du haft? (tex. förkunnare, pionjär, äldste, missionär 
eller dyl.)

• Beskriv varför du blev medlem i Jehovas vittnen.

• Formulera kort vad du allmänt tror vara det främsta skälet för en person att bli medlem i 
Jehovas vittnen?

• Vilken roll spelar rädsla i att en person söker sig till Jehovas vittnen.

• Vad erbjuder Jehovas vittnen som inte finns i andra sammanhang?

• Beskriv med max 20 ord per begrepp Jehovas vittnens lärorna kring: ”yttersta tiden”; 
”sanningen”; ”Harmageddon”; ”Satan”; Guds kungarike”.

• Finns det någon speciell lära hos Jehovas vittnen som du tror kan leda till och/eller 
underhålla rädsla?

• Formulera kort vad du allmänt tror vara det främsta skälet för en person att lämna Jehovas 
vittnen.

• Vilken eller vilka är en före detta medlem av Jehovas vittnens mest påtagliga rädsla?

• Hur tar sig denna rädsla uttryck?

• Hur tror du att en före detta medlem av Jehovas vittnen hanterar sin rädsla?

• Finns det något övrigt du vill tillägga som rör begreppet rädsla?
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