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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att undersöka den personliga problematik som kan uppstå vid 

avhopp från en destruktiv sekt och de behov av stöd och hjälp man kan behöva ha från sociala 

myndigheter. Avsikten med studien är att försöka utveckla vägledande anvisningar för 

socialarbetare som kommer i kontakt med avhoppare. Det är en kvalitativ studie baserad på 

intervjuer med sex avhoppare från Jehovas vittnen. Resultatet visar att alla de avhoppare som 

intervjuats hade haft ångestproblematik, förlorat kontakt med vänner och familj, låg 

utbildningsnivå samt svag självkänsla i samband med avhoppet eller där efter. De flesta 

respondenterna sagt sig ha haft självmordstankar. Det förekommer även att respondenter 

säger sig ha haft ätstörningar, psykosomatisk problematik, narkotikamissbruk, bristande 

kunskap om samhället samt känt sig hotade och trakasserade i samband med avhoppet. De 

psykosociala problem som intervjupersonerna berättar om liknar det som tidigare studier 

funnit och som utgör områden där sociala myndigheter bör bistå sektavhoppare. I enlighet 

med syftet är slutligen vägledande anvisningar utformade för socialarbetare. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sekt, kult, manipulativ grupp, sluten grupp, destruktiv grupp/sekt, Mind Control, 

sektavhoppare, socialtjänst, Jehovas vittnen. 

 

  

 

 

 



STUCK BETWEEN TWO WORLDS, A STUDY OF CULT DEFECTORS 

PSYCHOSOCIAL PROBLEMS 

Frisk, Gabriel 

Jiton, John 

Örebro University 

School of Law, Psychology and Social Work 

Education of Social Work 

C-thesis in Social Work, 15p 

Autumn semester 2009 

 

 

 

 

 

Abstract 
The purpose of this thesis is to study the personal problems that can occur when defecting 

from a destructive cult, and what kind of support you may need from social authorities. The 

aim is to develop guidelines for social workers who are in contact with sect defectors. It’s a 

qualitative study based on interviews with six defectors from Jehovah’s witnesses. The results 

shows that all the defectors that have been interviewed have had anxiety problems, lost 

contact with friends and relatives, low level of education, and low self esteem when defecting 

or after. Most respondents have reported that they have had thoughts of suicide. It also occurs 

that respondents have had eating disorders, psychosomatic problems, drug abuse, lack of 

knowledge about society and have felt threatened and harassed in connection with the 

defection. These psychosocial problems that have been ascertained to constitute areas where 

social authorities should aid sect defectors. In accordance with the purpose of this thesis, 

guidelines are formed for social workers. 
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Tack 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter. De har anförtrott oss med 

känsliga livserfarenheter och visat stor vilja att genom sitt medverkande hjälpa andra i 

liknande livssituationer. Vi ser detta som ett privilegium men också ett ansvar som ålagts oss 

att göra en så bra undersökning som möjligt. 

Vi vill också tacka Roger Carlsson från Hjälpkällan samt de övriga i stödföreningen som varit 

ytterst hjälpsamma. De har förmedlat kontakt med respondenterna åt oss och även låtit oss 

nyttja deras lokaler vid intervjutillfällen. 

Vår handledare Pia Hellertz har med sitt engagemang och långa erfarenhet varit ett stort stöd 

för oss i vårt skrivande. Vi vill tacka henne för de snabba och bra råd hon alltid har haft till 

oss när vi har varit villrådiga och nöden som störst. 

Slutligen vill vi tacka våra flickvänner och familjer som har visat stor förståelse och tålamod 

när vi i skrivandets intensiva faser har isolerat oss i vår skaparverkstad utan att ha tid över för 

mycket annat. 
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BAKGRUND 
I Socialdepartementets utredning I God Tro (SOU, 1998:113) gjordes två större 

undersökningar dels inom offentlig sektor och dels inom andra organisationer och kyrkor, där 

de kartlade i vilken mån människor söker stöd vid avhopp ur en nyandlig rörelse
1
. 50-60 000 

individer i Sverige är med i så kallade ”nyandliga rörelser” vilket innebär sådana som har 

etablerat sig i landet inom de senaste årtiondena. I denna grupp ingår inte kommersiella 

företag, psyk-grupper eller New Age-rörelser som har en liknande organisationsform. Detta 

skulle ha gjort siffran betydligt större. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2003) är 190 000 

människor medlemmar i frireligiösa samfund i Sverige. I utredningen (SOU, 1998:113) antas 

att omkring 100 personer varje år söker psykiatrisk vård efter medlemskap och utträde ur 

nyandliga rörelser. Enligt utredningen finns dock anledning att tro att fler skulle söka hjälp, 

om vårdgivarna och berörda organisationer hade kunskaper om detta specifika 

problemområde. De skulle därigenom ha lättare för att kunna upptäcka att bakom symptom 

som ”oro” eller ”sömnlöshet” kan det finnas problem som har sitt ursprung i ett medlemskap i 

en nyandlig rörelse. I utredningen antas det även att många fler skulle behöva stödåtgärder 

men att det beroende på exempelvis skamkänslor och känslan av att vara ”lurad” tros innebära 

att individen drar sig för att söka hjälp.   

Okunskapen hos vårdgivarna och hjälporganisationer leder också till att det finns en 

oförståelse för bakomliggande orsaker och problemets ursprung. För att komma till rätta med 

dessa brister anser utredningen att personal inom kommun och landsting bland annat 

psykiatrin, socialtjänsten och skolhälsovården har ett kunskapsbehov. De behöver med andra 

ord mer kunskap om problematiken och hur man identifierar den (SOU, 1998:113).  

Utredningen (SOU, 1998:113) visar att det är socialkontoret eller den enskilde 

fältarbetaren/socialsekreteraren som har visat sig vara en primärkontakt för avhopparen i 

många fall, även för de som behandlas inom psykiatrin. Det är alltså relativt många fall med 

avhoppare i kris som har tagit kontakt med socialarbetare. Vid kontakten har socialarbetarna i 

undersökningen uppgett att de fann sig tvungna att skaffa sig nya kunskaper för att kunna 

ställa rätt frågor, arbeta på rätt sätt, samt etablera en samverkan med psykiatri och extern 

kompetens inom exempelvis teologi. I utredningens intervjuundersökning framhåller 

socialarbetarna att man på socialtjänsten främst arbetar med samtalsbehandling, stödpersoner 

och familjeterapi, men att man även har arbetat med ett lokalt nätverksbygge till stöd åt 

avhopparen, genom kontakt med frivilligorganisationer som Föreningen rädda individen, FRI
2
 

och Sesam
3
 eller konsultera de fåtaliga experter som finns inom ämnet. Intervjupersonerna 

från socialtjänsten bedömde dock deras nuvarande metoder som otillräckliga och efterfrågade 

bättre, mer välarbetade metoder för att möta avhoppare i kris. 

Vidare föreslog utredningen att ett kunskapscenter skulle upprättas där information och 

upplysning skulle göras tillgänglig för berörda verksamheter och organisationer. Enligt en 

artikel av Bondeson (2005) i Dagens nyheter så har detta dock inte skett. I samband med att 

utredningen lades fram avgick den ansvariga ministern Margot Wallström som varit drivande 

i frågan vilket ledde till att utredningen inte resulterade i någon åtgärd. 

                                                 
1
 Nyandlig rörelse innefattar sekt och kult m.fl. vilka är begrepp som kommer behandlas senare i vår 

undersökning. 

2
 FRI är en stödförening som bildades 1984 och arbetar för att stödja anhöriga och vänner till medlemmar i 

destruktiva rörelser och avhoppare från sådana.  

3
 Sesam var fram till 2002 en fristående stödförening till hjälp för avhoppare från destruktiva rörelser, men är 

idag en underorganisation till FRI.  
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Bristande kunskap inom psykiatrin  

I en artikel publicerad i Läkartidningen av Gunnarsdotter (2005), framgår det att minst 100 

personer söker vård och psykiatrisk hjälp på grund av sektengagemang. Gunnarsdotter pekar 

också på att det finns en dålig beredskap och att handläggningen av ärenden som dessa ofta 

blir famlande. Ännu en problematik utöver den kunskapsbrist som finns inom psykiatrin vad 

det gäller sekter och sektavhoppare, är att då en avhoppare är inlagd blir denne ofta utsatt för 

att andra sektmedlemmar förhindrar och stör behandlingen. Något som Göran Roth, 

psykiatriker på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, kommit att kalla 

”bisvärmseffekten” (Gunnarsdotter, 2005). Roth beskriver hur sektens företrädare uppfattar 

sjukvårdens insatser för medlemmen eller avhopparen som ett angrepp på deras rörelse, och 

patienten får många besök och telefonsamtal där de stör och misstänkliggör vården. Roth 

berättar om fall där det har kommit ett juridiskt ombud till patienten, eller en utomstående 

läkare för att göra en ny bedömning av vården. Sekter kan vara väldigt organiserade och kan 

ha både jurister och läkare i sina led. I Gunnarsdotters artikel poängteras även att ett 

kunskapscentrum vad det gäller destruktiva sekter behövs och att ett sådant borde förordnas. 

Margó Ingvardsson, ansvarig utredare för utredningen gällande just sekter, I God Tro (SOU, 

1998:113), uttalar sig även i artikeln där hon säger att området är känsligt på grund av att en 

fjärdedel av riksdagsledamöterna är aktiva i riksdagens kristna grupp och att det finns en 

rädsla för att ta reda på när en hängiven tro övergår till psykisk sjukdom. 

 

Socialtjänstlagen  

I socialtjänstlagen (2001:453) går det att läsa följande: 

”1 kap. Socialtjänstens mål  

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas 

på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. 

2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.” 

 

”5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 

1 § Socialnämnden skall - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, i 

nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 

utveckling hos barn och ungdom…” 

 

Kommunernas socialtjänst har ansvar för alla barn om vårdnadshavare bryter mot vad 

socialtjänstlagen anger om barns vård och välbefinnande. Det är socialtjänstens ansvar att 

ingripa även om barnet och vårdnadshavarna lever i en religiös rörelse.  

Socialtjänstlagen, SoL, ger varje kommun det yttersta ansvaret för alla som vistas där, att 

de får den hjälp och det stöd som de behöver. Socialnämnden skall även verka för att barn och 

ungdomar ska få växa upp under trygga och goda förhållanden samt att särskilt följa 

utvecklingen hos barn som har uppvisat tecken till en s.k. ogynnsam utveckling. Nämnden ska 

även i samarbete med hemmen sörja för att ungdomar som har uppvisat en ogynnsam 

utveckling ska få det stöd de behöver samt en ordnad vård och fostran utanför det egna 

hemmet om det kan motiveras med hänsyn till barnets eller ungdomens bästa.  
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Syfte 

Vårt syfte är att undersöka den personliga problematik som kan uppstå vid avhopp från en 

destruktiv sekt. Samt att undersöka vilka behov av stöd och hjälp från sociala myndigheter 

som kan finnas. Ett delsyfte är att försöka utveckla vägledande anvisningar för de 

socialarbetare som kommer i kontakt med avhoppare.  

 

Frågeställningar 

- Vilka psykosociala behov har sektavhoppare? 

- Vilka punkter bör ingå i vägledande anvisningar för socialarbetare för att de ska kunna ge 

stöd och hjälp åt sektavhoppare? 

 

Begrepp 

Inledningsvis vill vi förklara begreppen destruktiv sekt och sektavhoppare. Med destruktiv 

sekt syftar vi på en rörelse som har varit eller är destruktiv för individen, där det utövas 

manipulation av individens fria vilja genom Mind Control eller Coercive Persuasion. Med 

begreppet sektavhoppare syftar vi på en individ som har hoppat av eller blivit utesluten ur en 

destruktiv sekt. De två verktyg för manipulation som vi kort nämnt ovan kommer vi att skriva 

mer om senare i uppsatsen.  

 

 

TIDIGARE FORSKNING 
Utredningen I God Tro (SOU, 1998:113) hade i uppdrag att undersöka i vilken mån 

människor hamnar i psykiska kristillstånd i samband med att ha lämnat en nyandlig rörelse, 

samt vilken hjälp de i sådana fall behöver. Erfarenheter och kunskap från vårdgivare, 

organisationer, enskilda forskare och företrädare för olika religiösa rörelser kom att tillföra 

utredningen data.  Utredningen genomförde också två större undersökningar, dels i offentlig 

sektor och dels inom organisationer och kyrkor för att kartlägga i hur stor utsträckning och av 

vilka anledningar som människor söker sig till dessa för att få stöd och hjälp i samband med 

att ha lämnat en nyandlig rörelse. Härigenom gjordes en skattning av problemets storlek. 

Dessutom fick man en uppfattning om vilka behov den som söker hjälp har och vilka 

personalkategorier som uppfattats som önskvärda för att kunna hjälpa avhoppare. En tredje 

undersökning gjordes där kompetensen undersöktes bland landets befintliga krismottagningar, 

om kunskap fanns för att hjälpa utträdare från nyandliga rörelser. 

De resultat undersökningarna har kommit fram till är att majoriteten av medlemmarna i de 

nyandliga rörelserna har positiva erfarenheter av sitt medlemskap. Individen har anslutit sig 

till en grupp som har representerat en idé eller lära som tilltalar personens behov. För de allra 

flesta är medlemskapet begränsat i tid och efter två år har merparten kommit att lämna den 

rörelse de en gång anslutit sig till (SOU 1998:113). Utredningen visar att ett utträde ofta sker 

helt odramatiskt och att utträdarna anser sig ha berikats av en god erfarenhet. Dock visar 

utredningens undersökning på den offentliga sektorn att uppemot 300 människor under en 

femårsperiod söker hjälp för problem som uppkommit i samband med ett medlemskap och ett 

utträde ur nyandliga rörelser. Medan undersökningen bland frivilligorganisationer och kyrkor 

visar uppemot 3000 telefonsamtal per år och 600 brev från människor med hjälpbehov. Det 

handlar om psykiska, andliga, sociala, medicinska, ekonomiska och juridiska problem som 

individen har behov hjälp och stöd för. Utredningen bedömer antalet individer med stort 

behov av hjälp på grund av en djup kris i samband med utträde till 50-100 personer årligen. 
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Utredningen skriver vidare att relativt få fall kan vara nog så resurskrävande då stödbehov 

kan innefatta hela avhopparens familj och också omfattar hela individens livssituation. 

Utredningen kommer också fram till att det finns en omfattande brist på kunskap vad gäller 

avhoppare och dess problematik. Det finns med andra ord ett stort kunskapsbehov hos 

personalkategorierna inom exempelvis psykiatrin och socialtjänsten för att kunna bistå 

människor som söker hjälp.  

Utredningen går också igenom den tidigare forskning som fanns vid den tidpunkten inom 

området och kommer fram till att det rådde brist på sammanhållen forskning och kunskap vad 

det gäller nyandliga rörelser. Det finns ingen systematisk granskning på området, utan enbart 

enskilda studier som ofta är i formen av detaljgranskningar. Utredningen uttrycker en önskan 

och behov om en kritisk akademisk forskning på ämnet.   

 

Läkartidningen 

Swartling och Swartling (1991) redovisar resultatet från en intervjustudie med 43 avhoppade 

medlemmar av Livets Ords bibelskola. Vanliga psykiska problem som individerna hade efter 

avhoppet, men som de inte haft innan de gick på bibelskolan, var självmordstankar och -

handlingar, olika ångestsyndrom, depression, mardrömmar, identitetsförlust, tomhetskänsla, 

skuldkänslor och koncentrationssvårigheter. I flera fall noterades även psykosliknande 

tillstånd med rubbad verklighetsuppfattning, vanföreställning och starka skuldkänslor. De 

flesta hade även fått återkommande psykosomatiska besvär som yrsel, hjärtklappning, 

huvudvärk och magont. Av de 43 respondenterna hade 27 varit i kontakt med psykiatriker, 10 

hade även fått vård på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus och 27 hade sjukskrivits, i vissa 

fall flera månader. Vid kontakt med anhöriga konstaterades (Swartling & Swartling, 1991) 16 

fullbordade självmord som ansågs ytterst orsakade av livets ord. Studien publicerades i 

Läkartidningen 1991.     

 

Schizofrenidiagnos bland avhoppare 

Psykologen Håkan Järvå (2009) med stor erfarenhet av att hjälpa avhoppare från destruktiva 

rörelser och den amerikanska sektexperten Steven Hassan (1990), skriver båda om hur före 

detta sektmedlemmar uppvisar symtom som påminner om schizofreni. De menar att 

psykiatriker saknar kunskap om den världsbild och de psykologiska processer som kan finnas 

i sekter. Järvå (2009) skriver exempelvis om hur sekter med kristen grund ofta förklarar 

oönskade känslor som ångest och rädsla med att man är besatt av demoner. Människor söker 

alltid förklaringar till sina känslor och om hon kommer från en miljö den rådande förklaringen 

till oönskade känslor är demoner så kommer den också ligga nära till hands, även för en 

person som inte längre är aktiv i en sekt. Hassan (1990) förklarar hur personer som varit del i 

sekter men inte längre är aktiva och delar dess världsuppfattning kan falla in i psykosliknande 

tillstånd genom fenomenet floating som starkt påminner om fenomenet flashback hos 

traumatiserade personer. Floating beskriver hur en avhoppares handlingsmönster flyter 

tillbaka till att utgå från hennes tidigare identitet som sektmedlem.  

Fil dr Anna Karin Neubeck (2008) som disputerat i teorisk psykiatri, rörande hur personer 

som utsatts för långvariga trauman uppvisar symtom som vanföreställningar, 

perceptionsstörningar och ångest. Vilket starkt påminner om symtomen för ett tidigt stadium 

av schizofreni. Neubeck menar att eftersom behandlingen för trauman och schizofreni är 

mycket olika, speciellt vad gäller medicinering, så är risken stor för vårdmässigt sett kritiskt 

och socialt stigmatiserande misstag. Inte minst med tanke på att det är avgörande vid 

behandling av schizofreni att man påbörjar behandlingen redan vid tidiga tecken på sjukdom 

för att nå bästa behandlingsresultat. Detta menar Neubeck innebär att symtomen fortfarande är 

vaga och risken för feldiagnostisering är stor.  
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Internationell forskning 

Fil dr Margaret Thaler Singer (1995) en av världens ledande sektexperter skriver i sin bok 

Cults in Our Midst att hon uppskattar att det finns mellan tre- till femtusen kulter
4
 enbart i 

USA. Över de senaste två decennierna har så många som tjugo miljoner människor i landet 

varit involverade i kulter, och det är inte enbart kultmedlemmar som påverkas. Även deras 

familjemedlemmar, oroar sig och lever i ovisshet ibland i flera år om vad som hänt deras 

anhöriga eller vänner. Singer menar att det finns en väldigt hög sannolikhet att man inom 

yrken som berör den mentala hälsan kommer att komma i kontakt med kultmedlemmar och 

kultavhoppare. Speciellt de som arbetar med att hjälpa personer som har haft traumatiska 

upplevelser kommer att arbeta med kultmedlemmar och deras familjer.  

Paul Martin, fil dr, skaparen av Wellspring, en inrättning i Ohio för behandling av före 

detta kultmedlemmar, skriver i en artikel Dispelling the Myths (Martin, 2005) att 

kultavhopparen har blivit traumatiserad, lurad, bedragen, utnyttjad och ofta emotionellt, 

psykiskt, sexuellt och mentalt kränkt i sin tjänstgöring för gruppen och/eller för ledaren. 

Precis som andra offer för traumatiska händelser som exempelvis blivit utsatta för kriminella 

gärningar, krigsbrott, våldtäkt och allvarlig sjukdom, så återupplever ofta de före detta 

kultmedlemmarna de smärtsamma minnena av sitt medlemskap i gruppen.  

Conway och Siegelman (1995) jämför upplevelsen som kultmedlemmar har haft av kulten 

med amerikanska soldater som deltagit i Vietnamkriget. I en undersökning där 400 före detta 

kultmedlemmar från 48 olika kulter tillfrågades fann man följande symptom vara mest 

rapporterade: depression (75 %), ensamhet (68 %), ilska (68 %), desorientering (66 %), 

förödmjukelse/skam (59 %), skuldkänslor (59 %), mardrömmar (48 %) samt tendenser till 

självmord och självdestruktivitet.   

I en studie gjord av psykologen och sektvetaren Michael Langone, Research on 

Destructive Cults (Langone, 1993a) målar han upp en negativ bild av upplevelserna från en 

kult. Av de 308 tillfrågade respondenterna uppgav (88 %) att deras uppfattning gällande sin 

grupp var att den var skadlig (37 %) eller att den var väldigt skadlig (51 %). Respondenterna 

hade tillbringat ett genomsnitt på 6,7 år i kulten. Av dessa personer har (11 %) rapporterat att 

de blivit utsatta för sexuellt utnyttjande. Av respondenterna uppgav (68 %) också att de kände 

ett genomsnitt på 28 före detta medlemmar som inte har kontaktat eller fått hjälp ifrån 

organisationer eller andra verksamheter. Langone menar då att cirka 5500 personer som 

respondenterna känner till har inte sökt någon hjälp. Ändå uppger vissa respondenter att de 

uppskattar att alla eller nästan alla av deras vänner och bekanta haft svårigheter med att 

anpassa sig till livet utan kulten. Respondenterna ansåg till 21 % att de flesta hade svårigheter, 

4 % ansåg nästan hälften, 13 % i viss mån, 6 % knapp några, och 25 % var osäkra.  

 

 

OM SEKTER OCH MANIPULATIVA SLUTNA GRUPPER 
I detta kapitel försöker vi redogöra för den begreppsförvirring som finns i forskningen kring 

sekter och kulter. Det är svårt att skilja begreppet kult från sekt, termerna är luddiga och går in 

i varandra och betyder ibland samma sak. På grund av detta kan vi inte ge någon klar 

definition, vi lämnar definitionen flytande mellan kult och sekt och det gynnar oss även i 

användandet av litteratur. Religionsforskaren Liselotte Frisk (2004) skriver kort om hur nya 

religiösa rörelser antingen kallas kulter, då oftast i USA, eller sekter, den term som används i 

                                                 
4
 Kult är ett begrepp som kommer beröras närmare senare i studien. 
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Sverige. Själv använder inte Frisk ordet sekt, då hon menar att det inte finns någon allmänt 

accepterad definition av vad en sekt är. 

 

Religiösa organisationsformer 

Sociologen och sektforskaren Roy Wallis (1984) klassificerar nya religiösa rörelser enligt 

deras förhållande till den sociala världen, med andra ord, hur den förhåller sig till de allmänt 

accepterade normativa målen och värderingar. Wallis menar att det finns tre huvudsakliga 

inriktningar världsavvisande, världsbejakande och världsanpassade rörelser.  

Den mest uttalat religiösa inriktningen enligt Wallis är de världsavvisande rörelserna. I 

dessa finns en personlig Gud som anses vara skild från människan och där ställer man höga 

moraliska krav. Exempel på dessa är Hare Krishna-rörelsen, Familjen och Enighetskyrkan. I 

dessa rörelser är det viktigt att tjäna profeten exempelvis genom att predika eller att vittna. I 

vissa rörelser förutspås en snart kommande förändring av världen, och att den världsordning 

som nu gäller kommer att förändras
5
.  

I världsavvisande rörelser krävs ett engagemang på heltid och medlemmarnas dagar är 

fullspäckade med aktiviteter. Wallis menar att medlemmarna lever i ett separat mikrosamhälle 

och att de ofta arbetar tillsammans. Strävan ligger i att återställa den världsliga dimensionen 

till det ursprungliga religiösa. Vid ett påbörjat medlemskap anses man ofta återfödd och ges 

ett nytt namn. Rekrytering av medlemmar för världsavvisande rörelser görs främst i 

marginaliserade grupper.  

Enligt Wallis saknar de världsbejakande rörelserna flera av de drag som man traditionellt 

associerar med religion. Det finns oftast ingen kyrka eller kollektiv ritual, det finns heller 

ingen teologi eller etik. De världsbejakande rörelserna vänder sig heller inte emot samhället 

och den sociala ordningen utan accepterar oftast de värderingar och mål som finns. En tanke 

som genomsyrar dessa rörelser är att människan inom sig har en stark potential som dock få 

har tillgång till, men som kan frigöras genom vissa tekniker och övningar, detta gäller rörelser 

som exempelvis Scientologi-kyrkan. Rörelserna är enligt Wallis individualistiska i sin art och 

lidandets orsak anses då ligga hos människan själv och inte i den sociala ordningen som finns. 

Gud betraktas, om han omnämns, snarare som en inneboende kraft i universum eller inom 

individen. Dessa rörelser präglas av tre teman: framgång för individen att nå det som i vårt 

samhälle värderas högt exempelvis intelligens, hög inkomst, bättre relationer och 

självförtroende. Det gäller att bryta sig loss från sociala mönster samt att skapa gemenskap 

och nära relationer med andra människor. Här sker rekrytering bland de grupper som är 

socialt integrerade.  

Bland de världsanpassade rörelserna dras enligt Wallis en gräns mellan andligt och 

världsligt, en gräns som inte existerar i de ovan nämnda rörelserna. Religionen är något som 

står utanför den världsliga dimensionen av tillvaron och påverkar inte denna. Världsanpassade 

rörelser protesterar inte mot samhället eller världen utan enbart mot de existerande religiösa 

organisationer som är otillräckligt andligt inriktade. Enligt Wallis rekryterar de 

världsanpassade medlemmar från grupper som är bundna till den sociala ordningen som 

existerar i dagsläget, men som inte gillar dess opersonlighet och den instrumentalism som den 

utmärks av.     

 

                                                 
5
 Flera organisationer spekulerar kring världens undergång från vilken de själv kommer räddas, medan resten av 

mänskligheten går under. Exempel på detta är Branch Davidians, Jehovas vittnen och Soltempelorden (Nylund, 

2004).   
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Skillnad mellan kult och sekt 

Två amerikanska religionspsykologer, Stark och Bainbridge (1985) skiljer mellan sekt och 

kult. De definierar kult som rörelser som ej är skiljaktiga i trosbekännelsen, men som saknar 

ett nära kulturellt samband med andra religiösa grupper i samhället. Kulter är antingen 

innovativa på det sätt att de vid sidan av välbekanta komponenter från den etablerade religiösa 

kulturen också för något klart nytt med sig. Kulten kan också vara importerad på det sätt att 

den representerar någon annan väletablerad religiös organisation i ett annat samhälle. 

Däremot är sekter klart relaterade till andra erkända religiösa grupper i samhället och 

uppkommer genom en tvist eller osämja med det etablerade. Frisk (2004) exemplifierar då 

med att i svensk kultur skulle sekter vila på kristen grund, medan kulter inte gör det. Stark och 

Bainbridge (1985) använder alltså begreppen sekter och kulter för att skilja på nyreligiösa 

rörelser som vilar på kristen grund och sådana som inte gör det.    

 

Kyrka eller sekt 

En vidare definition av kulter och sekter men också av kyrkan står religionsforskaren Lorne L. 

Dawson (2006) för i sin bok Comprehending Cults. Dawson hänvisar till Ernst Troeltsch som 

har definierat hur de olika organisationerna skiljer sig åt. Enligt följande: kyrkor är 

organisationer som personer föds in i och döps som spädbarn; medlemskapet är med andra 

ord ofrivilligt. Sekter är på så vis frivilliga organisationer som en person väljer att konvertera 

till, ofta som ett resultat av väldigt emotionella upplevelser. 

  Alla typer av människor återfinns i kyrkan. Deras medlemskap är inkluderande och deras 

medlemskap är heterogent menar författaren, medan sekters medlemmar tenderar att vara 

mycket mera homogena och har oproportionerligt många medlemmar från marginaliserade 

grupper. Detta vittnar om det faktum att sekter ofta uppstår i schismer inom en kyrka som är 

lierad med den accepterade sociala strukturen. Osämja kan gälla frågor om grad av andlighet 

och sätt att tolka det rätta sättet att utöva religionen.  

Sekternas tro och sätt att utöva sin tro tenderar då enligt Troeltsch till att bli mer radikalt 

och mer etiskt strikt än i kyrkan, och enligt författaren en protest gentemot de värderingar som 

det övriga samhället har. Sekter är också mer exklusiva vad det gäller medlemskapet genom 

att individerna måste uppnå och bibehålla en viss nivå av krav för att få tillhöra sekten. 

Sekterister anser sig tillhöra en grupp av utvalda människor som skall räddas. Den som 

motsätter sig deras koncept blir utfryst. Kyrkors ledare är utvalda och anställda utefter hur 

deras utbildning kvalificerar dem, administrationen är hierarkisk, medan sekters ledare 

tenderar att vara karismatiska och sektens organisation är mer demokratisk och har en mer 

personlig struktur. Kyrkor tenderar att vara mer traditionella och ritualistiska medan sekter är 

mer inspirerande och föränderliga nästintill antiritualistiska, enligt författaren. 

 

Kult 

Langone (1993b) definierar kult som en grupp eller en rörelse som till en signifikant grad, a) 

uppvisar stor eller överdriven hängivenhet och fromhet mot en person, idé eller sak, b) 

använder sig av tankeförändrande program till att övertala, kontrollera och socialisera 

medlemmar till att integrera gruppens unika mönster vad gäller relationer, värderingar, 

trosatser och utövande, c) systematisk framkalla ett psykologiskt beroende hos medlemmarna, 

d) utnyttjar medlemmarna till att komma närmare ledningens mål, och e) orsakar 

psykologiska skador för medlemmar och deras familjer.  

Dawson (2006) beskriver att kulter har följande utmärkande drag a) kulter är nästan alltid 

centrerade gentemot en karismatisk ledare som vanligtvis är den inspirerande grundaren till 
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religionen. Ledarens auktoritet är relativt obegränsad; därmed faller dessa grupper sönder bit 

för bit när ledaren dör eller misstros. Därför är kulter till största delen relativt små grupper 

som är kortvariga i sin existens. b) Kulter påstår sig också ha tillgång till en bortglömd, 

förträngd eller nyfunnen kunskap som endast denna upplysta grupp förstår. De erbjuder sina 

medlemmar en mer extatisk och omvandlande upplevelse än traditionella modeller av religiöst 

liv. c) Kulter saknar ofta kontakt med samhället utanför, då deras primära fokus är på den 

andliga utvecklingen av deras medlemmar. Detta betyder oftast att grupperna är löst 

organiserade och omorganiseringar sker ofta. d) Dawson tar hjälp av sociologen Bryan 

Wilson som menar att i jämförelse med etablerade trosläror erbjuder kulter en säkrare, 

kortare, snabbare och klarare väg till frälsning. Kulter erbjuder med andra ord den ”närmaste 

frälsningen” och i princip den mer tilltalande för många människor. I nya religiösa rörelser 

finns det ett överflöd av andliga möjligheter.   

Denna profil passar enligt Dawson de flesta kulter. De beskriver dock inte de mer kända 

kontroversiella grupper som figurerar i media då det är tal om nyreligiösa rörelser. 

Scientologi, Hare-Krishna och Enighetskyrkan är exempelvis långlivade och till mängden 

stora. De drag som karaktäriserar dessa grupperingar är enligt Dawson mer lik den definition 

hon gör av sekter; de är mer organiserade och sofistikerade i sin relation till världen utanför. 

Med undantag för Enighetskyrkan har dessa rörelser också överlevt bortgången av deras 

ursprungliga ledare. Dock menar Dawson att dessa grupper från första början uppfyllde 

dragen för att ses som en kult, de har fortfarande kvar vissa attityder och sätt att praktisera 

som är kultlika, som exempelvis tron på att de har en kunskap som endast deras upplysta 

grupp har tillgång till. 

 

Manipulativ sekt 

Karl-Erik Nylund (2004) präst i Svenska kyrkan och sektexpert, definierar sekt som en 

religiös eller annan rörelse som avviker kulturellt, socialt och religiöst från den rådande och 

allmänt accepterade strukturen. En sekt har ett unikt budskap och godkänner inte andras 

tolkningar eller värderingar av det religiösa budskapet. Nylund skriver vidare att det i Sverige 

enligt honom inte finns varken destruktiva eller självdestruktiva sekter. Destruktiva sekter 

karaktäriseras enligt Nylund av att medlemmarna ger sig på en oskyldig tredje part för att nå 

sektens mål, att riket på jorden endast är avsett för en utvald elit. För att enbart eliten ska bli 

kvar bör man göra sig av med de andra, exempel på detta är Aum Shinri i Japan som släppte 

ut den giftiga gasen sarin i Tokyos tunnelbana.  

Självdestruktiva sekter karaktäriseras av strävan efter världsherravälde, slutenhet, elitism, 

absolut sanning samt en karismatisk ledare. Självdestruktiva sekter uppnår ibland sitt mål 

genom att begå kollektivt självmord, eller som en reaktion på hur samhället behandlar 

rörelsen exempel på detta är Heaven’s Gate och Peoples Temple. Däremot menar Nylund att 

det i Sverige finns religiösa och andra rörelser som medvetet försöker få medlemmarna att 

tänka i vissa banor, dessa kallas för manipulativa sekter. Dessa tankebanor är de enda som är 

tillåtna, och ledningens ord måste lydas. Dessa grupper blir oftast slutna och elitistiska med 

ett vi-och-dom-tänkande. För att markera sin utvaldhet får inte medlemmarna umgås med 

personer utanför gruppen. Lämnar någon gruppen eller blir utesluten blir den personen en 

”icke-person”, som Nylund uttrycker det. Personen upphör att existera för gruppen. I den 

manipulativa sekten finns det ett färdigt koncept att leva efter; man får inte avvika från läran 

eller ledaren. Ledningen överför ett visst tänkande och värderingar genom något som kallas 

Mind Control. Manipulativa sekter går längre i sitt avståndstagande från samhället och kyrkor 

än den vanliga sekten. Exempel på manipulativa sekter är enligt Nylund Scientologikyrkan, 

Jehovas vittnen, Livets ord och Familjefederationen. 
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Stödorganisationer 

Föreningen rädda individen, FRI, hjälper avhoppare från destruktiva rörelser samt vänner och 

anhöriga till människor i sådana rörelser. FRI erbjuder hjälp och stöd i form av rådgivning 

och information (FRI, 2009a). Sesam är en underorganisation till FRI som är speciellt inriktad 

på att hjälpa personer som anser sig kränkta av destruktiva rörelser. Sesam förmedlar även 

psykologiskt stöd och rättslig hjälp (FRI, 2009b). 

Hjälpkällan bedriver en omfattande verksamhet som innefattar stödgrupper, 

kontaktpersoner, professionellt kristeam och informationsverksamhet för sektmedlemmar och 

avhoppare (Hjälpkällan, 2009). 

Rådgivning om sekter, ROS, är en ideell förening som vill värna om individens oberoende. 

Föreningens främsta uppgift är att hjälpa och stödja människor som har varit med i någon 

manipulativ eller destruktiv rörelse eller utsatts för missledande rekryteringsmetoder (ROS, 

2009).  

 

Jehovas vittnen  

Samtliga av våra intervjupersoner är före detta Jehovas vittnen, vi har därmed detta stycke 

som en introduktion om rörelsens historia, organisation, verksamhet och medlemsantal. Enligt 

prästen och teol dr Bo Johnson (1975) grundades rörelsen i Amerika vid 1800-talets slut av 

Charles T. Russel (1852-1916), mycket i rörelsens läror och verksamhet har kommit att 

förändras sedan Russels tid men det väsentliga av hans grundläggande tankar och uppslag 

kvarstår. År 1879 startade Russel tidningen Vakttornet (The Watch Tower), några år senare 

grundade han även Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornet (The Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania) som registrerades år 1884. Russel framlade sina läror i 

”Studier i Skriften” som omfattar sex band och kom ut under åren 1886-1904.  

Det som stod i fokus för Russels lära var enligt Johnson hans strävan att kunna förutsäga 

tiden för Kristi återkomst genom att studera bibeln. Denna lära finns fortfarande kvar i 

rörelsen. En första förutsägelse var att Kristi skulle återkomma år 1914, sedan ändrades det 

till 1918, sen 1925 och nu senast 1975. Jehovas vittnen kallar detta för Harmageddon, 

slutkatastrofen. Kristus kommer som Jehovas skarprättare att förinta alla som inte anslutit sig 

till Jehovas vittnen, det inkluderar även avhoppare och uteslutna.   

 

Organisation 

Jehovas vittnen har sitt huvudkvarter i Brooklyn i New York. Lojalitet mot ledningen är där 

grundläggande för församlingarna i världen (Johnson, 1975). Jehovas vittnen på en ort bildar 

en församling. Varje församling har förkunnare som också tilldelas ett geografiskt område 

som verksamhetsdistrikt. Distriktet är sedan uppdelat i sektioner som är numrerade i löpande 

följd, och varje sektion omfattar 200-300 hem. Om ekonomin håller, skaffar sig församlingen 

en mötesplats, ”Rikets sal”, där sammankonster hålls. Varje förkunnare, dvs. varje 

församlingsmedlem, är skyldig att under varje vecka sammanställa och lämna rapport om vad 

denne har utfört vad det gäller att predika. Rapporterna lämnas till församlingen som 

sammanställer dessa och sänder dem vidare till organisationens ledning. Det förs registerkort 

där varje församlingsmedlems insatser noteras.  

De lokala församlingarna har inget självstyre utan styrs av församlingstjänare som följer 

Jehovas Vittnens lednings anvisningar. Församlingstjänaren utses av ledningen och genom 

honom går all korrespondens. Ledningen utser även biträdande församlingstjänare som har till 

uppgift att sammanställa statistiken, utöver denne finns en bibelstudietjänare. Dessa tre 

tillsammans bildar församlingens kommitté också kallade äldste bröderna. Kommittén gör 

upp förslag till medlemmar i församlingen och för förslaget vidare till ledningen som fattar 
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beslut. Här använder man sig av de registreringskort som finns över 

församlingsmedlemmarna. Kommittén kan även utesluta medlemmar som inte lever rätt. Det 

innebär att medlemmen utesluts ur Jehovas ”nya världssamhälle” och får därmed inte uppleva 

paradiset efter Harmageddon (Johnson, 1975).  

Jehovas Vittnen samlas regelbundet till stora möten där organisationens styrka gärna visas 

upp. Vid dessa möten genomförs även massdop av medlemmar som har kvalificerat sig för 

detta.  Livet i Jehovas Vittnen för den enskilde medlemmen är väldigt styrt och livsföringen är 

inrutat i ett fast schema. Johnson (1975) skriver här att för den som inte helt och fullt lever 

efter systemet kommer att uppleva ett psykiskt tryck därför man är utsatt för ett obehagligt 

övervakningssystem.  

 

Verksamhet 

Johnson (1975) menar att varje medlem i församlingen är förkunnare, predikanter med andra 

ord, efter att ha fått utbildning och tränat olika typer av dialoger ger medlemmen sig ut på 

hembesök i sitt distrikt. Förkunnaren ska på ett artigt sätt komma till tals och bemöta de 

invändningar som kommer, vittnet letar efter de punkter de är överens på. Det gäller att skapa 

förtroende, och kan man innan man går sälja eller ge bort en bok eller tidning anses det hela 

som lyckat. Allt redogörs sedan för i rapportkortet. Vid återbesök återanknyter vittnet till den 

skriften som avyttrats, man erbjuder hjälp att förstå texten. Allt i ett led till att få ha ett 

bibelstudium i hemmet, och att till sist erbjuda gruppstudier. Efter en tid kan den värvade få 

komma in i församlingen och eventuellt bli döpt, vilket symboliserar sitt överlämnande till 

Gud. En förkunnare skall minst göra 12 timmar, 9 återbesök och 1 bibelstudium i månaden 

som tjänst på fältet. Äldre förkunnare kan predika över telefonen. En församlingsmedlem som 

uppfyllt sin månadskvot under sex månader börjar räknas som en regelbunden förkunnare, en 

sådan förkunnare som också är döpt inom rörelsen kan avancera till att bli pionjär efter 

utlåtande av ledningen genom kommittén. En pionjär skall klara av en månadskvot på 100 

timmar i tjänst på fältet (Johnson, 1975). 

Enligt Nylund (2004) är Jehovas vittnens organisation strikt teokratisk. Detta innebär att 

det är Jehova/Gud som är högsta styresman i organisationen. Under honom står ledningen och 

andra högre poster och tjänster utses direkt av ledningen, beslut som ej kan ifrågasättas. På 

högkvarteret i Brooklyn, New York, är det 18 personer som utgör den styrande kretsen som 

har den yttersta tolkningsrätten i Bibelfrågor och om hur vittnenas levnadssätt ska se ut. Man 

anser inom vittnena att den styrande kretsen är förordnad från Gud. Denna krets styr över fem 

miljoner förkunnare i hela världen.  

Nylund (2004) menar att Jehovas vittnens organisation är uppbyggd som så att alla lägre 

befattningar tillsätts uppifrån. Pionjären som den erkända förkunnaren kallas, är lägst ner på 

rangskalan. Den vanliga församlingsmedlemmen kan inte påverka lärans tolkning eller hur 

församlingens utformning ser ut och har heller ingen möjlighet att nå en annan befattning 

inom organisationen. En kvinna kan exempelvis aldrig bli någon form av ledare. 

Det positiva med rörelsen är att människor som har ett svagt socialt nätverk eller personer 

som bosatt sig i ett nytt land erbjuds vänner och en uppgift i livet menar Nylund (2004). 

Familj är också något som hålls högt, även om fadern i familjen har rätt att vara familjens 

överhuvud enbart av det skälet att han är man. De flesta pionjärer som är ute i tjänst på fältet 

är kvinnor. Det duger de till, men inte till att vara församlingsledare. Pionjärerna förväntas 

som nämnts, vara ute i tjänst på fältet minst 100 timmar per månad. Som vittne skall man 

endast umgås med andra vittnen och man kan bli utesluten för att umgås med före detta 

medlemmar eller andra personer som svartlistats av organisationen.  

Dopet är den enda vägen in till ett medlemskap i Jehovas vittnen, och det är en bekräftelse 

på att vittnet är kvalificerat som förkunnare i rörelsen. Nylund (2004) ger en kort resumé av 



 

11 

 

Jehovas vittnens lära på följande sätt: Man tillber Gud-Jehova som hade två söner, Mikael och 

Lucifer. Det var Lucifer som efter sitt uppror mot Jehova kom att bli djävulen. Lucifer blev 

världens härskare och världen kallas av det skälet för Satans organisation. Varje geografiskt 

land är då en del av detta imperium. Jehovas vittnen vill då inte beblanda sig med den orena 

statsapparaten och har vägrat militärtjänstgöring och att rösta vid allmänna val. Jul och påsk 

firas inte, man firar heller inte födelsedagar. Man varken ger blod eller tar emot 

blodtransfusioner. Gudtjänsterna anordnas i Rikets sal och det finns över 200 stycken i 

Sverige. Det är församlingsmedlemmarna som bekostar eller uppför dessa samlingssalar. 

Vakttornet ges ut över hela världen och det tryckts cirka en miljard tidningar per år. De 

tidskrifterna ges ut på 300 olika språk och det är en omfattande verksamhet. 

 
Medlemsantal 

Margareta Skog har i Svenska kyrkans forskningsråd ”Tro och tanke”(Skog, 1992), kartlagt 

antalet församlingar av Jehovas vittnen i Sverige. Skog redovisar att det finns 333 

församlingar i landet. Samt ett medlemsantal år 1989 på cirka 22 000, då man ser till antalet 

förkunnare. Dock visar Skog att vid Åminnelsen 1990, som är en årlig högtid som inträffar på 

våren då nattvarden firas, var det 33 753 personer samlade. Det skulle då visa att Jehovas 

vittnen består av cirka 34 000 individer om man även ser till aktiva sympatisörer. Skog visar 

också att Jehovas vittnen i Sverige har en väldigt jämn spridning, de har församlingar i 3 av 4 

kommuner. Om man ser till att Jehovas vittnen skulle uppgå till cirka 22 000 förkunnare, så 

skulle det vara 2,5 promille av den Svenska befolkningen vid denna tidpunkt.  

 

 

HJÄRNTVÄTT OCH MIND CONTROL  
 

Hjärntvätt 

Begreppet hjärntvätt figurerar enligt Frisk (2004) ofta i samband med att sekters skadlighet 

diskuteras. Frisk skriver att detta begrepp myntades av den amerikanska journalisten Edward 

Hunt i början av 1950-talet. Han beskrev med detta hur amerikanska soldater, under tiden de 

var tillfångatagna, började sympatisera med fienden och erkände fiktiva krigsbrott. Hjärntvätt 

sker enligt Frisk under tvingande former där offret är väl medveten om att denne är i fiendens 

våld och har minimalt med valmöjligheter. Vanvård eller till och med tortyr är vanliga inslag i 

processen. Men dessa nya uppfattningar hos offret är enligt Frisk generellt inte 

välinternaliserade utan endast temporära. När individen kommer bort från fångenskapen och 

skräcken, återgår i regel trosuppfattningen till sitt ursprung. Frisk menar att det omedelbara 

fysiska hot som krigsfångarna i Korea levde under inte är jämförbart med hur sektmedlemmar 

lever. Hassan (1990) anser att det är olyckligt att begreppet “brainwash” (hjärntvätt) ofta 

används för att beskriva den indoktrineringsprocess som pågår i vissa sekter. Detta eftersom 

frånvaron av övertygande likheter med krigsfångarnas situation saknas i sekter. Därför är 

påståendet om hjärntvätt lätt att förkasta eller till och med att förlöjliga för ledare inom sekter. 

I och med detta försvinner även fokus från den indoktrinering som trots allt ändå pågår i 

många fall. “Mind Control” som enligt Hassan är en mycket mer förfinad metod som inte 

kräver att offret är fängslat eller under fysiskt hot, passar bättre som teoretisk förklaring till de 

indoktrineringsprocesser som sker i sekter
6
.  

 

                                                 
6
 Vi redogör mer för Hassans teori senare i studien. 
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Thought Reform och DSM-IV  

Singer (1994) poängterar i sin artikel hur “Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders” (DSM-IV)
7
 associerar “Thought Reform” som en bidragande faktor till diagnosen 

“Dissociative Disorder Not Otherwise Specified“. Detta menar Singer är en vanlig diagnos 

som ges forna sektmedlemmar. Det faktum att “American Psychiatric Association”, APA, 

som ger ut DSM-IV, har baserat diagnosen på teorin om Thought Reform”, ser Singer som ett 

vetenskapligt erkännande. Hassan (1990) menar att Thought Reform är ett mycket 

inflytelserikt teoretiskt begrepp vid förståelsen av sektmedlemmars indoktrinering och utgör 

grunden för teorin om ”Mind Control”. DSM-IV används även i hög utsträckning vid 

diagnosticering inom den svenska psykiatrin (Mossberg, 2003).   

 

Mind Control 

Steven Hassan (1990) grundar sin teori om Mind Control på Leo Festingers teori om kognitiv 

dissonans som presenterar tre komponenter, beteendekontroll, tankekontroll och emotionell 

kontroll. Enligt teorin är de tre komponenterna tätt knutna till varandra och individens 

identitet. Förändras en av dem tenderar de övriga två att följa med för att mildra de inre 

psykiska konflikter och den identitetskris som uppstår. Om alla ändras uppnås en total 

personlighetsförändring. Hassan lägger dock till en fjärde komponent som han anser 

avgörande, nämligen informationskontroll.    

 

Beteendekontroll  

Detta avser att medlemmarna i en manipulativ sekt generellt har ett väldigt gediget schema att 

följa med avsevärd tid avsatt dagligen för rituella och indoktrinerande aktiviteter. 

Medlemmarna har även uppdrag och mål att utföra som gör stort anspråk på deras lediga tid 

då det alltid finns något att göra. I vissa av de mer restriktiva grupperna har även ledaren 

kontroll över medlemmarnas ekonomi och de måste fråga denne för att få ut pengar till 

busspengar, kläder och dylikt. Tillstånd kan även behövas för att kontakta familj som är 

utanför gruppen eller för att få söka sjukvård (Hassan, 1990).  

Ett annat sätt att kontrollera individers beteende är genom belöning och bestraffning. 

Önskat beteende belönas med gåvor, privilegier och högre rang i grupphierarkin. Oönskat 

beteende bemöts med utskällning eller förödmjukande behandling inför andra 

gruppmedlemmar, utföra lågvärderade uppgifter som att städa toaletter, fasta, sitta uppe och 

vaka hela nätter, ta kalla duschar etc. Det rituella beteendet varierar mellan de olika 

manipulativa sekterna. Ett annat typexempel på sätt att kontrollera beteendet är när 

medlemmarna förväntas uppträda entusiastiskt på gruppens möten och blir anklagade för att 

vara orena eller själviska om de inte är det. Ledarna är medvetna om att de inte kan 

kontrollera vad medlemmarna tänker, men om de styr beteendet kommer snart även tanke och 

känsla att följa efter (Hassan, 1990).  

 

Tankekontroll 

Med tankekontroll menas enligt Hassan (1990) att indoktrinera medlemmarna till den grad att 

de internaliserar gruppens doktriner och övertar dess språkliga termer. Språket innehåller 

gruppspecifika klichéer som kontrollerar gruppmedlemmarnas tankemönster i varje given 

situation. Den utgör även en barriär mot omvärlden och inger en känsla av att vara speciell 

                                                 
7
 DSM-IV är ett amerikanskt system för diagnos och klassifikation av psykiska störningar 

(Nationalencyklopedin, 2009).  
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och separerad från den övriga befolkningen. De lär sig även att använda “tankestoppande 

metoder” för att hålla tankarna “centrerade”. Detta är ett inlärt beteende som används när 

sektmedlemmarna tänker “dåliga tankar” som hotar eller ifrågasätter dennes 

verklighetsuppfattning. Metoden varierar mellan grupper men kan enligt Hassan exempelvis 

utgöras av bön, mantra, sång eller att tala i tungor. Dessa metoder är i normala sammanhang 

mycket användbara och värdefulla. Men i gruppen förvrängs de till att slutligen bli en 

reflexmässig reaktion på alla tankar som ifrågasätter sekten varpå kritiska tankegångar 

omöjliggörs (Hassan, 1990).   
För att vara en god sektmedlem måste individen lära sig att manipulera sina egna tankar. 

De tränas att blockera kritisk information om gruppen genom att deras psykiska 

försvarsmekanismer riktas om till att skydda den nya gruppidentiteten mot deras gamla jag 

genom förträngningar, rationaliseringar eller förnekelser. Gruppens ideologi är internaliserad 

som “sanning” och den enda vägen. Detta filtrerar inte bara inkommande information, utan 

avgör även hur den ska tolkas. Medlemmarna är tränade att misskreditera all yttre kritik mot 

ledaren, doktrinen eller gruppen som når dem utifrån. Doktrinen och ledaren har redan givit 

dem sanningen och yttre kritik tolkas bara som bevis på yttervärldens hotfullhet och 

oförståelse. Doktrinen är ofta absolutistisk och resonerar i termer av svart och vitt, där ledaren 

och gruppen förkroppsligar det goda och allt det onda finns på utsidan. Doktriner i mer 

totalitära grupper påstår sig ge svar till alla problem och alla situationer. Detta betyder att 

medlemmarna inte behöver tänka själva eftersom doktrinen gör det åt dem (Hassan, 1990).  

 

Emotionell kontroll 

Emotionell kontroll innebär ett försök att avsmalna spektrumet av individens känslor enligt 

Hassan (1990). Fruktan men kanske framförallt skuld är enligt författaren ett effektivt medel 

för att kontrollera medlemmarna, skapa enhetlighet och lydnad. De flesta personerna kan dock 

inte själva se att deras skuldkänslor används som ett medel för kontroll då de är betingade att 

alltid skuldbelägga sig själva. De blir istället tacksamma när ledare pekar ut deras 

tillkortakommanden som de själva inte var medvetna om. Fruktan används för att 

sammansvetsa gruppen på två sätt. Dels genom utpekandet av yttre fiender som hotar 

gruppens frälsning eller fysiska säkerhet. Men även genom fruktan för bestraffning från 

ledaren om man beter sig på ett icke önskvärt sätt eller misslyckas i utförandet av tilldelade 

uppgifter.  

För att uppnå kontroll förekommer enligt Hassan omdefiniering av känslors 

begreppsmässiga innebörd. Lycka, som ju är något som alla strävar efter, kan exempelvis 

definieras som synonymt med att följa ledaren. Lojalitet och hängivenhet är allmänt högt 

aktade egenskaper som kan tillskrivas den som aldrig ifrågasätter gruppens verksamhet och 

sätter dess mål framför egna behov. I vissa fall kan ledaren bestämma över medlemmarnas 

sexliv och vem som ska ha kärleksrelation med vem. 

Gruppmedlemmar hålls även ofta i mental obalans genom att de ömsom prisas och ömsom 

bestraffas utan att alltid själva förstå eller ha kunnat förutse påföljden. Detta utgör ett grovt 

utnyttjande av beteendemodifierande metodik i form av inkonsekventa belöningar och 

bestraffningar. Detta fostrar individer som känner sig hjälplösa och osjälvständiga.  

Ett ofta återkommande inslag i sekter är öppna erkännanden av “dåliga tankar” och synder 

enligt Hassan. Dessa erkännanden används sedan ofta mot individen för vidare manipulering. 

Den enskilt mest effektiva metoden för emotionell kontroll är den fobiska indoktrineringen. 

Gruppmedlemmarna har då blivit så övertygande om att de inte skulle klara sig utanför sekten 

att blotta tanken kan ge dem symtom på panikångest, så som svettningar och hjärtklappning. 

De kan exempelvis tro sig bli galna, bli narkomaner eller komma att ta sitt liv om de lämnar 
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sekten.  På detta sätt försvinner möjligheten att gruppmedlemmar lämnar sekten beroende på 

att de känner sig olyckliga eller vill göra något annat.  

Informationskontroll 

Informationskontroll är enligt Hassan (1990) den sista komponenten i “Mind Control”. 

Individer blir inte fast i sekter bara för att de inte har tillgång till kritisk information, utan 

även för att de saknar de nödvändiga mekanismerna för att bearbeta den. I totalitära sekter har 

medlemmarna minimal tillgång till externa informationskällor så som dagstidningar, radio och 

television. Detta dels beroende på bristande fritid, men när de väl läser så är det dessutom 

främst sektens egen propaganda eller material som censurerats för att “hjälpa” medlemmarna 

att behålla fokus. Kontrollen sträcker sig även till det mellanmänskliga området och kritik mot 

ledaren, organisationen eller doktrinen får inte yppas.  

Om någon beter sig oönskat så att det noteras av andra i sekten, förväntas de enligt Hassan 

meddela ledaren om detta. I vissa sekter screenas till och med medlemmarnas brev och 

telefonsamtal. I större grupper får inte den enskilde veta mer än den behöver veta för att utföra 

sina uppgifter. På detta sätt kan de hållas ovetande om turbulens som råder inom en annan 

sektion av organisationen. Annan information kan vara begränsad för nyinvigda medlemmar 

men sedan gradvis avslöjas då denne går djupare in i organisationen. Den information som 

ges senare kan även strida mot den information som givits tidigare. En medlem kan på allvar 

tro att det finns olika nivåer av sanning som förklaring till motstridigheterna. I en miljö där 

sanningen antas vara mångbottnad blir det i princip omöjligt att dra slutliga och objektiva 

slutsatser. Enligt Hassan uppfyller ingen enskild sekt alla de fyra komponenterna till fullo. 

Men man kan känna igen drag av en eller flera. Han menar att det viktigaste inte är i vilken 

grad komponenterna är uppfyllda utan den övergripande effekten det har på individen och om 

denne är i kontroll över sina livsval eller ej.                                      

 

Coercive persuasion 

Hassan (1990)  beskriver en tre-stegs-modell sammanställd av Edgar Schein baserad på Kurt 

Lewins studier som förklarar hur en personlighetsförändring kan uppnås. Hassan använder 

teorin som komplettering till sin egen teori om “Mind Control” men det rör sig om en 

oberoende teori. Schein studerade hjärntvätt i Mao Tse Tungs Kina i slutet av 1950-talet. 

Även om hjärntvätt och “Mind Control” inte är samma sak anser ändå Järvå (2009) att 

samma grundläggande psykologiska mekanismer är aktuella under både tvingande och icke 

tvingande förhållanden. Dagens destruktiva sekter kan dock utnyttja de stora framsteg inom 

forskning och teknik som gjorts sedan Maos dagar för att förfina sina metoder. De tre steg 

som Hassan beskriver är uppmjukning  (unfreezing), förändring (changing) och stagnering 

(refreezing).  

 

Uppmjukning 

Den som avser att indoktrinera någon måste skaka om fundamenten i offrets 

verklighetsuppfattning genom att denne desorienteras menar Hassan (1990). Personens 

referenser för förståelse av sig själv och sin omvärld måste ifrågasättas och brytas ned. Detta 

försvagar individens naturliga försvar mot koncept som ändrar dennes verklighet. Detta kan 

enligt Hassan ske med fysiska medel, såsom att beröva offret tillräcklig sömn eller drastiskt 

förändra födointaget kvantitativt eller innehållsmässigt till att exempelvis bestå av stora 

mängder kolhydrater och lite protein. Effektivast är uppmjukningsprocessen om den sker på 

en avskild plats eller annan helt kontrollerad miljö men kan även ske på en mer lättillgänglig 

plats som exempelvis en hyrd samlingslokal.  
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En speciellt effektiv hypnotisk metod som kan försätta individen i ett transstadium är att, i 

en kontrollerad miljö,  förse individen med förvirrande och motsägelsefull information. Efter 

att under en tillräckligt lång period ha fått mota sådant nonsens, tenderar människor enligt 

Hassan att gripas av tillfällig förvirring, tappa sitt kritiska omdöme, tappa tron på sig själv och 

vika för gruppbeteendet. En annan hypnotisk metod är så kallad “dubbel bindning” (double 

binds) som enligt Hassan ger illusionen av val. Ledaren kan exempelvis säga till nykomlingar 

att de antingen tror på honom eller har tvivel. Men att för de som har tvivel så beror det på att 

han planterar dessa tankar i deras huvuden, för att de ska kunna förstå sanningen, att han är 

den sanna läraren. På detta sätt täcks båda alternativen upp.  

Ett annat exempel som Hassan nämner är att om man erkänner sig ha problem i livet, men 

ändå inte tänker gå på seminariet som erbjuder lösningen, så låter man dessa problem regera 

ens liv. En vanlig metod är att överbelasta sinnet hos personen och få henne ur balans genom 

bombardering av emotionella laddningar snabbare än vad denna kan smälta. Detta leder till att 

offret känner sig överväldigat och knäpper automatiskt över till ett neutralt sinnestillstånd där 

den inflödande informationen passerar in utan att bearbetas eller ifrågasättas.  Denna situation 

kan te sig spontan för den utsatta nykomlingen, men är enligt Hassan en planerad handling 

från avsändarnas sida. Andra övningar som kan ha verkan i uppmjukningsfasen är 

bönesessioner, personlig bikt och gruppsång. Dessa aktiviteter kan tyckas oskyldiga, men i 

dessa fall verkar de som kränkningar av offrets person, privatliv, behov av ensamhet, samt tid 

till egna tankar och reflektioner.  

Vid denna del i uppmjukningsprocessen är det vanligt att personen bombarderas av sekten 

med idéer om att hon är inkompetent, andligt förfallen eller mentalt sjuk. Problem som är av 

betydelse för individen så som exempelvis dåliga studieresultat, relationsproblem, övervikt 

blåses upp och överdrivs av sekten för att påvisa hur illa däran hon är. I detta steg 

förekommer ofta även förödmjukande behandling inför hela gruppen. När väl personen är 

nedbruten är hon enligt författaren klar för nästa steg.  

 

Förändring 

I detta steg internaliseras en ny personlig identitet med en ny uppsättning av beteenden, tankar 

och känslor som fyller hålrummet efter den andra nedbrutna personligheten. Uppbyggnaden 

av den nya personen sker enligt Hassan (1990) formellt under seminarier och ritualer, men 

även informellt genom att umgås med andra medlemmar, läsa och se på videos. Flera tekniker 

som användes under uppmjukningen fortsätter att användas in i denna fas.  

Förändringsfasens formella delar präglas av upprepningar och monotoni. Ensidiga budskap 

nöts in genom upprepningar och åter upprepningar. Vid nyttjande av mer sofistikerad metodik 

så växlar informationen till viss del form för att hålla uppe intresset. Men det cirklar hela tiden 

runt de centrala temana, som exempelvis handlar om hur dålig världen är, hur vanliga 

människor saknar den “nya upplysningen” och att ledaren är det enda hoppet om varaktig 

lycka. De rekryterade får höra att det är deras gamla jag som håller dem tillbaka från att förstå 

den “nya sanningen” och att det är deras rationella tänkande som sinkar deras utveckling. 

Släpp taget, ha tro, ge efter! Förändringen sker gradvis, först subtilt men sedan mer kraftfullt. 

Den nya identiteten byggs upp bit för bit. Information tilldelas individen när hon anses redo 

att kunna acceptera den och göra den till en del av sin verklighetsuppfattning. Information 

som man antar kan komma att väcka anstöt hos individen avvaktar man med tills 

identitetsförändringen redan är långt gången. Den informella indoktrineringen kan enligt 

Hassan vara ganska rytmiskt hypnotisk, gör rekryterna dåsiga eller till och med får dem att 

somna. Det repetitiva budskapet går ändå in hos dessa personer och eftersom de slumrar har 

de samtidigt inte sitt vanliga intellektuella försvar mot inkommande budskap aktiverat.  
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En annan effektiv metod för att uppnå förändring är att simulera en spirituell upplevelse. 

Hassan skriver att detta kan ske exempelvis genom att ledaren låter en bekant samla in 

personlig information om medlemmarna. Ledaren kan sedan konfrontera medlemmen med 

denna information långt senare och ge sken av att ha fått informationen genom telepati eller 

kontakt med andevärlden. En annan form av simulering som enligt Hassan har förekommit är 

hur en ledare maskerad brutalt rånade flera av sina sektmedlemmar för att göra dem rädda för 

yttervärlden. Grupptryck från övriga medlemmar är en stark kraft i formandet av individens 

nya identitet. Det finns enligt Hassan nog ingen som är så övertygad om vad som är bäst för 

dig än en indoktrinerad sektmedlem.  

Därför delas medlemmarna ofta upp i olika grupper beroende på hur övertygade eller 

motsträviga individerna är. De övertygade får vara tillsammans och ta emot de nyrekryterade 

för att övertyga dessa. De ifrågasättande och tveksamma får vara i en egen grupp där de inte 

kan “smitta” de övertygade med sitt tvivel, i väntan på ett läge att göra sig av med dem. De 

förväntas ändå aldrig bli goda medlemmar. För att fostra en enhetlig gemenskap i sekten 

ordnas möten då sektmedlemmarna öppet erkänner gamla synder för gruppen, och samtida 

framgångshistorier berättas. Dessa förstärks med översvallande uppmuntranden om de ligger i 

linje med beteenden som är önskade i gruppen. Oönskat beteende straffas däremot med iskall 

tystnad. Människan är väldigt anpassningsbar och detta är en effektiv metod för att modifiera 

individers beteende. När väl individen är förändrad är hon redo för nästa steg, menar Hassan. 

 

Stagnering 

När personen har brutits ner och indoktrineras till internalisering av det nya trossystemet, 

måste en ny människa byggas upp. Hon behöver en ny mening med sitt liv samt nya 

aktiviteter som stärker den nya identiteten. Ledarna behöver kunna känna sig säkra på att 

sektmedlemmarnas nya identitet är starka nog för att hålla även utanför en kontrollerad miljö 

och därför måste det nya trossystemet vara väl internaliserad av rekryterna. Det första steget 

den nya människan måste ta är att göra ett avståndstagande från sitt gamla jag. Man förkastar 

sitt gamla liv genom att fokusera och överdriva synderna, lidandet och tillkortakommandena. 

Samtidigt överges tidigare intressen och talanger samt vänner och familj utanför gruppen. 

Nyare medlemmar paras ihop med äldre som blir “andliga förälder” till de yngre. Detta 

uppfyller flera syften menar Hassan (1990). 

Dels får det den äldre medlemmen att bete sig föredömligt och känna sig speciell och dels 

skolar det den nya medlemmen till en god förebild som i sin tur kan träna nya medlemmar vid 

senare tillfällen. I detta steg blir sekten personens “verkliga” familj och den biologiska 

familjen anses utbytt. I vissa grupper sker detta även språkligt genom att man exempelvis 

förväntas kalla sin ledare för sin fader samtidigt som ledaren kallar medlemmarna för sina 

barn i en syskonskara. Ett sätt att minska chansen att personen i detta läge ska återgå till sin 

gamla personlighet är genom att flytta personen från bekanta miljöer och andra källor som 

skulle kunna påverka. Detta kan ske genom flytt till en tidigare obekant stad där hon inte varit 

annat än sitt nya jag.  

Samtidigt kan individen fortgående berövas tillräcklig sömn, privatliv och undergå 

förändringar i dieten under en period av flera månader. På detta sätt fostras en osjälvständig 

personlighet som förlitar sig på och är beroende av sektledaren. För att stagnera den nya 

personligheten får medlemmarna ibland nya namn, kläder eller frisyrer etc., för att tydliggöra 

att de inte längre är sitt gamla jag. De får även lära sig sektens egna laddade språk och egna 

jargonger. Det finns ofta ett starkt tryck på medlemmen att överföra sina ekonomiska 

tillgångar till sekten. Detta för att dels knyta medlemmen hårdare till trossystemet då ett 

erkännande om misstag vore allt för smärtsamt.  
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Om medlemmen saknar eget sparkapital får det dessutom ett avhopp till liv utanför sekten 

att framstå som praktiskt svårt att genomföra om idén uppkommer. Enligt Hassan (1990) är en 

effektiv metod för att internalisera ett trossystem att försöka övertyga andra om den. Därför är 

försök att värva nya medlemmar en effektiv metod. Andra uppgifter, med förödmjukande 

inslag, som att tigga eller försöka sälja blommor till överpris på parkeringar för sektens 

räkning, stärker individens övertygelse genom handling. Efter några veckor av 

insamlingsarbete kan medlemmarna komma att skickas tillbaka till indoktrinering. Detta kan 

ske i cykler under flera års tid. Efter att en nykomling spenderat nog tid med de äldre 

medlemmarna kommer slutligen dagen då hon själv får ansvaret att träna nya medlemmar.  

 

Ingångar i- och utgång ur Jehovas vittnen 

Pernilla Liedgren Dobronravoff (2007), socionom och fil dr i socialt arbete, har utifrån 

intervjuer med 10 aktiva Jehovas vittnen och 10 före detta Jehovas vittnen utformat en 

förklaringsmodell för hur människor ansluter sig till rörelsen och vad som får dem att lämna 

den. Vissa faktorer som utpekas som speciellt betydelsefulla räknas upp och omnämns 

speciellt. Författaren menar att modellerna även kan tillämpas som förklaring då det handlar 

om andra liknande organisationer.  

 

Ingångar 

Individuella förutsättningar som Liedgren Dobronravoff (2007) menar gör personen mottaglig 

för Jehovas Vittnens budskap är öppenhet, ungdom, kristet familjehem och längtan efter 

mening. Öppenhet avser benägenheten att ta in nya idéer och intryck. Flera av både de aktiva 

och de före detta vittnen som intervjuats befann sig under tiden de började studera med 

Jehovas vittnen i en förändringsfas i livet. Flera av dem hade just flyttat, bytt arbete eller 

studerade vilket Liedgren Dobronravoff antar gör människor mer öppna för nya idéer.  

Alla utom en som intervjuats hade döpt sig som unga varmed författaren drar slutsatsen att 

ungdom är en orsak till mottaglighet. De flesta av dessa unga har växt upp i vittnesfamiljer. 

Endast en av intervjupersonerna kom inte från vad som kunde anses vara ett kristet 

familjehem. De barn som växer upp inom Jehovas vittnen får redan i låg ålder gå i bibelstudier 

och gå i tjänst, det vill säga hjälpa till i missionsarbetet.  

Längtan efter mening i tillvaron är avslutningsvis något som författaren menar att 

merparten av de intervjuade hade innan de blev Jehovas vittnen. De har beskrivit ett sökande, 

känt avsaknad av högre mening med sina liv eller känt sig otillfredsställda. När man 

konstaterat de huvudsakliga orsakerna som gör individen mottaglig så måste man konstatera 

vad som är attraktionen och författaren pekar på två sådana, en religiös och en social. 

Informanterna menar att personer som varit i andra religiösa församlingar men där blivit 

besvikna kan lockas att gå med i Jehovas vittnen. En annan aspekt som kan vara lockande är 

att Jehovas vittnen kan ge exakta svar på de existentiella frågorna. Jehovas vittnen som 

intervjuats tror även att deras rationella och konsekventa sätt kan locka medlemmar, framför 

andra frikyrkor där bland annat emotionella utlevelser och tungomålstal förekommer. 

Vänligheten och uppmärksamheten de möttes med var tilldragande för de Jehovas vittnen 

som rekryterats utifrån vittnesfamiljer. Det sociala trycket är högt på barn som växer upp i 

Jehovas eftersom deras vänner och familj förväntar sig att de ska döpa sig och dopet utgör en 

garanti för fortsatt acceptans. De intervjupersoner som fortfarande är Jehovas vittnen säger 

generellt att de gick med av religiösa skäl medan de som hoppat av hävdar att de gick med i 

Jehovas vittnen av främst sociala skäl. Liedgren Dobronravoff utesluter inte att de avhoppade 

eventuellt skulle ha kunnat svara annorlunda på denna punkt om de intervjuats medan de 

fortfarande var aktiva Jehovas vittnen.  



 

18 

 

Efter att ha konstaterat vad som får individen att dras till Jehovas vittnen så beskriver 

författaren sex faser för hur ingångsprocessen ser ut för aktiva som konverterat som vuxna: 1) 

kontakt med Jehovas vittnen, 2) bibelstudier, 3) ifrågasättande, 4) accepterande, 5) 

missionerande, 6) dop.  

Dessa faser behöver inte nödvändigtvis komma i kronologisk ordning och alla 

intervjupersoner har heller inte genomgått alla faser.  

Kontakten sker genom att man blir uppsökt av Jehovas vittnen som missionerar eller 

genom att man själv söker upp dem av nyfikenhet. Författaren menar att personen vid denna 

fas behöver uppfylla något av de tidigare nämnda egenskaperna som gör den mottaglig för 

Jehovas budskap. Innan dopet så måste personen ha genomgått bibelstudier. Dessa studier kan 

dock variera i upplägg och längd. Ingången i organisationen sker under tvivel och 

ifrågasättande. Vissa kan behöva lång tid att överkomma dessa och omprioritera värderingar. 

Andra kanske avbryter sina bibelstudier för att aldrig återkomma. En viktig faktor i 

ifrågasättandet, enligt författaren, är den “upplevda kritiken”. Det är den kritik man uppfattar 

komma mot Jehovas vittnen från det övriga samhället och mot den enskilda individen från 

familj och bekanta då man överväger att ansluta sig. Denna upplevda kritik kan antingen 

avskräcka personen från att ansluta sig eller gör henne ännu mer övertygad då kritiken kan ses 

som ett tecken på det omgivande samhällets oförståelse (Liedgren Dobronravoff, 2007).  

När personen har överkommit sitt ifrågasättande av rörelsen och inte låtit sig avskräckas av 

den upplevda kritiken så måste denne acceptera vissa aspekter av livet som vittne som man 

anser mindre bra för att få bli en del av helheten som man ändå anser positiv. Ett exempel kan 

vara att kvinnor måste acceptera den maktstruktur inom Jehovas vittnen som säger att kvinnan 

är underordnad sin man och att kvinnor inte kan ha högre maktpositioner. När personen har 

kommit till insikten att Jehovas vittnen har den sanna tron och denne har de grundläggande 

kunskaperna om bibeln så är hon redo för att tas ut i tjänst och missionera budskapet. Det 

slutliga steget är dopet som en symbolisk handling där man till fullo accepterar att leva som 

vittne. Ett överlämnande till Gud sker redan tidigare varmed det inte är så bråttom att 

genomföra det symboliska dopet (Liedgren Dobronravoff, 2007).  

Ingångsprocessen för vittnen som växt upp i organisationen delar författaren in i tre steg: 

1) ställningstagande, 2) beslut, 3) dop. Av dem som var aktiva vittnen vid intervjutillfället 

och som hade växt upp i en vittnesfamilj hade samtliga genomgått alla 3 stegen.  

Av de intervjuade var det bara en person som hade haft tvivel innan han lät döpa sig. Han 

ifrågasatte i det tysta många av organisationens grundsatser men vågande inte öppet 

ifrågasätta den eftersom han inte ville göra sina föräldrar arga eller besvikna. Efter ytterligare 

studier av läran i relation till andra förhärskande teorier, såsom den om evolutionen gjorde 

han ändå ett ställningstagande för Jehovas vittnens lära och beslutade låta döpa sig i de tidiga 

tonåren. De intervjuade som växte upp i en vittnesfamilj döpte sig alla i tidiga tonåren. 

Uppvuxna inom Jehovas vittnen har möjlighet att inte låta döpa sig och ändå få fortsätta 

umgås med familj och vänner. Toleransen kan dock variera mellan olika familjer menar 

författaren och beslut att avstå från dopet hör enligt informanterna till det ovanliga. Efter 

dopet ställs krav på följsamhet av organisationens regler och att man går i tjänst. 

Konsekvenserna mot regelbrott är detsamma för alla döpta vittnen menar författaren.  

Liedgren Dobronravoff menar att Jehovas vittnen har strukturella egenskaper som gör att  

individen, väl inne i organisationen blir allt mer uppbunden och avskärmad. Uppbindning 

syftar till gemenskapen och de emotionella band som uppstår emellan medlemmarna, den 

bekräftelse och uppskattning individen kan få i församlingen för sina uppoffringar för tron. 

Med avskärmning avses hur man genom höga koncentrationer av vittnen i vissa yrken och på 

vissa arbetsplatser fungerar som medel för att avskilja medlemmarna från övriga samhället. 
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Dessutom leder de råd och normer som finns inom organisationen till att medlemmarna på 

sikt knyts till den.    

 

Utgång 

Liedgren Dobronravoffs (2007) beskrivning av utgångsprocessen är baserad på intervjuer med 

före detta vittnen. Författaren menar att det inte finns någon betydande skillnad mellan de som 

hoppar av efter att vara uppväxta i en vittnesfamilj och för de som konverterat som vuxna. 

Precis som när det gäller ingångsprocessen så behöver inte faserna komma i kronologisk 

ordning eller vara lika kraftfulla för alla och en individ kan röra sig fram och tillbaka mellan 

dem. De faser som modellen innehåller är: 1) Olika grader av tvivel, 2) prövning av tvivel, 3) 

vändpunkt (epifani), 4) olika beslut, 5) olika steg i verkställigheten, 6) “floating” och 7) 

relativ neutralitet. Medlemmarna upplever olika grader av tvivel då de finner svagheter i 

ideologin, känner att pressen och kraven är för höga eller upplever andra medlemmars 

beteende som olämpligt. Intervjustudien pekar på att personer som fötts in i organisationen 

oftare börjar känna tvivel än de som konverterat till tron. Liedgren Dobronravoff  antar att det 

beror på att de infödda inte aktivt har tagit ställning för läran innan de döps in. Hos merparten 

av avhopparna som intervjuats har tvivlet infunnit sig mellan 1 och 6 år innan avhoppet.  

På något sätt måste man komma till en prövning av tvivlen och de kommande avhopparna 

riktar därför blicken ut från organisationen. Beteendet hos omgivningen är viktig och de söker 

nya referensgrupper. Exempel som författaren ger är hur intervjupersoner har börjat med 

kårverksamhet utanför Jehovas vittnen, utbildat sig och i hälften av fallen även läst litteratur 

som är kritisk mot Jehovas vittnen. Vändpunkten kommer då individen inte längre anser sin 

gamla roll vara önskvärd och inte längre kan förlika sig med sin gamla världsbild. Författaren 

menar att en person kan ha flera vändpunkter men att en slutlig vändpunkt kommer då denne 

både intellektuellt och emotionellt har omprövat sina tidigare val.  

Som steg i utträdet tas flera olika beslut, medvetna eller omedvetna och mer eller mindre 

betydelsefulla. Exempel är att bestämma sig för att lämna rörelsen, se till att man blir 

utkastad, bli mer uppmärksam på familjens attityd mot organisationen eller har regelbrott blir 

bemött av äldste bröderna. De allra flesta av de som bestämt sig för att lämna Jehovas vittnen 

gör inte detta med en gång utan stannar för att stödja eller försöka få med sig familj och 

vänner ut ur organisationen. Detta innebär att de tar steg i verkställigheten som kommer att 

leda till deras uteslutning på grund av svaghet i tron då de inte längre agerar så som de 

förväntas i församlingen. De flesta avhopparna har i praktiken blivit uteslutna från Jehova 

vittnen, men uteslutningen har varken kommit oväntat eller oönskat. De intervjuade 

avhopparna säger att det finns många inom Jehovas vittnen som saknar tro på läran som ändå 

inte hoppar av eftersom det känns omöjligt ur familjehänseende.  

I begreppet “floating” lägger Liedgren Dobronravoff betydelsen att medlemmen som 

lämnar organisationen utan att ordentligt ha bearbetat och reflekterat runt sin relation till 

Jehovas vittnen blir fast i “floating”-fasen utan att kunna röra sig vidare mot en relativ 

neutralitet. Den som lämnat organisationen men fortfarande delar dess världsbild riskerar att 

dras tillbaka in i den. Efter vidare planering och överväganden kan sedan ett nytt försök att 

lämna organisationen göras. Relativ neutralitet är det tillstånd som författaren menar är det 

slutliga stadiet där individen står efter ett fullbordat utträde. Man förhåller sig då relativt 

neutralt till organisationen efter att de ofta starka känslorna av rädsla, skuld och ilska med 

mera, har lagt sig hos den före detta medlemmen.  

 

 

 



 

20 

 

METOD  
 

Val av metod 

Vårt syfte med studien är att undersöka den personliga problematik som kan uppstå vid 

avhopp från en destruktiv sekt och vilka behov av stöd och hjälp man kan behöva ha från 

sociala myndigheter. Ett delsyfte är att försöka utveckla vägledande anvisningar för de 

socialarbetare som kommer i kontakt med avhoppare. Vi anser att det bästa sättet för att få 

vårt empiriska material är att använda oss av intervjuer med hjälp av en intervjuguide som 

innehåller flera olika teman som utformas utefter trattmodellen.   

 

Kvalitativ metod 

För att motivera vårt val av kvalitativ metod tar vi hjälp av Holme och Solvangs (1997) 

Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Holme och Solvang skriver att 

det är naturligt att betrakta valet av metod som en fråga om vilken metod som bäst kan tänkas 

passa för att belysa ett problemområde. Det handlar alltså om ett strategiskt val utifrån 

problemformulering, resurser och eventuell forskningserfarenhet. Om vi ställer kvantitativ 

och kvalitativ metod mot varandra, så har de gemensamma syften som Holme och Solvang 

uttrycker det. Både det kvalitativa och det kvantitativa arbetssättet är inriktat på att ge en 

bättre förståelse av det samhälle vi lever i, hur grupper, enskilda människor och institutioner 

handlar och påverkar varandra. Den stora skillnaden mellan dessa två är enligt Holme och 

Solvang att kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och mängder som man 

därefter gör statistiska analyser på. I kvalitativa metoder, däremot är det forskarens 

uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden. Med detta avser Holme och 

Solvang tolkningen av referensramar, motiv, sociala processer och sammanhang. Av detta är 

det inget som kan eller bör omvandlas till siffror menar Holme och Solvang. Eftersom vi har 

som syfte att undersöka och utveckla kunskap om den personliga och därmed subjektiva 

problematik, som kan uppstå vid ett avhopp från en destruktiv sekt. Så har vi i vår 

undersökning ansett att en kvalitativ metod passat bäst för vårt ändamål.  

 

Semistrukturerad intervju 

Marlow (2005) menar att semistrukturerade intervjuer ger intervjuaren större frihet att följa 

upp med frågor som denne kommer på under intervjuns gång och kan improvisera mera när 

det gäller att forma frågorna som dyker upp. Marlow menar vidare att semistrukturerade 

intervjuer ofta är uppbyggda av scheman eller intervjuguider som består av generella typer av 

frågor som man ska ställa under intervjuns gång. Men att det ser inte ut som en enkät i sin 

utformning. 

Valet av intervjutyp kan göras praktiskt. Med ett praktiskt synsätt blir det enligt Lantz 

(1993) naturligt att fråga ”Vad vill vi undersöka?” Därefter kommer frågan om vilken metod 

som är mest lämplig för datainsamling. Detta diskuteras utifrån undersökningsgruppens 

storlek, ett exempel kan vara om gruppen är stor så blir intervjuer väldigt tidskrävande och då 

kan enkäter ha varit aktuella istället. Lantz menar att om deltagargruppen är relativt stor så 

kan en strukturerad intervju vara lämplig, då databearbetningen blir mindre omfattande och 

mindre komplicerad än om det skulle ha varit en ostrukturerad intervju.  

Till sist skriver Lantz att om urvalsgruppen är liten kan det vara lämpligt för forskaren att 

konstruera en ostrukturerad intervju då databearbetning ändå inte kommer vara så omfattande. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vår undersökningsgrupp omfattar 

sex personer och därför kommer inte transkriberingen att vara så omfattande att den har 
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inverkan på det faktum att vi har en viss tidsbegränsning. Intervjuformen är alltså vald utefter 

praktiska hänsyn.    

 

Urval   

Purposive sampling som Christine R. Marlow (2004) skriver om eller ändamålsenligt urval 

som vi har valt att kalla det, innebär att forskaren handplockar urvalet utifrån hur det problem 

eller det fenomen man ämnar undersöka, ser ut. Ändamålsenligt urval är begränsat vad det 

gäller representativitet, då sannolikheten att varje inslag hos populationen inkluderas i 

insamlingen av materialet är okänt.    

Man kan välja metoden vid kvalitativa studier där generaliserbarheten av resultatet är 

mindre viktigt. Forskaren plockar själv ut områden som han vet är rika på information. Vi vill 

undersöka människors behov och eventuella problem som uppstår vid ett utträde ur en 

destruktiv sekt. Därför valde vi att intervjua en grupp av personer som hoppat av eller blivit 

uteslutna ur en sekt. Det finns flera olika sätt att genomföra ett ändamålsenligt urval. Vi 

kontaktade en relevant grupp för konsultation, vilket var Hjälpkällan.  

Vi hade flera samtal med en representant för Hjälpkällan som såg till att hitta lämpliga 

intervjurespondenter som skulle ha kunskaper om det område vi ville undersöka. Eftersom 

Hjälpkällan främst har kontakt med avhoppare från Jehovas vittnen föll det sig så att samtliga 

våra respondenter är före detta Jehovas vittnen. Detta sätt att genomföra ett urval kallas för 

typical case sampling (Marlow, 2004). Det är en metod som ofta används när det är tal om 

ändamålsenligt urval, eller purposive sampling som det heter.  

Våra intervjuade består av fyra kvinnor och två män i åldrarna 18 till 42 och som har varit 

ifrån Jehovas vittnen sedan de var 26 till 31 år bortsett, från i 18-åringens fall då det vid 

intervjutillfället endast hade gått ca två månader. Samtliga har fått sin uppväxt hos föräldrar 

eller adoptivföräldrar som redan från låg ålder engagerade dem i organisationens verksamhet 

genom att de deltagit i möten, bön och missionerande. Fyra av de intervjuade döptes in i 

Jehovas vittnen som fullvärdig medlem i de tidiga tonåren, en döptes som 18-åring och en 

redan vid sex års ålder.  

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden används enligt Kylén (2004) som ett stöd för både intervjuaren och den 

intervjuade. I exempelvis semistrukturerade intervjuer som är mer öppna är det bra att ha en 

intervjuguide som talar om vilka områden man ska täcka av. Kylén skriver vidare att man i 

början av intervjun visar upp guiden för respondenten och samtidigt förklarar man hur 

intervjun är upplagd. Guiden ligger sedan kvar på bordet som ett stöd för samtalet. Något som 

vi också gjorde vid alla sex av våra intervjutillfällen
8
.  

Kylén skriver vidare att en intervjuguide bör innehålla mellan fyra och sex punkter. De tre 

teman, eller punkter som vi valde att använda, har uppföljande detaljfrågor. Kylén poängterar 

att om man visar detaljfrågorna så är det inte längre en semistrukturerad intervju, så 

intervjuguiden respondenterna fick ta del av innehöll endast de teman vi konstruerat. Kylén 

motiverar detta med att respondenten skulle bli alltför styrd i sitt sätt att svara och tänka ifall 

den kunde läsa igenom de kommande detaljfrågorna.  

 

 

                                                 
8
 Vår intervjuguide, se bilaga III.  
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Trattmodellen 

Vid utarbetningen av vår intervjuguide använde vi oss av trattmodellen som Kylén (2004) 

redogör för. Trattmodellen ger en bild av hur intervjuer kan läggas upp. Det normala är att 

man avviker från den men ändå utgå ifrån den till en början. Trattmodellen har sex steg: I det 

första steget, öppningen, så presenterar man sig och informerar om avsikten med intervjun, 

berättar kort om hur den är upplagd och hur lång tid den kan tänkas ta. I vårt fall gällde det 

även att beskriva våra roller i sammanhanget då vi var två intervjuare.  

Andra steget i trattmodellen är fri berättelse. Här gav vi respondenterna intervjuguiden där 

det stod tre teman listade; Livet i Jehovas vittnen, åren precis innan du blev ett Jehovas vittne 

och livet efter Jehovas vittnen. Respondenten fick sedan berätta fritt kring temat. Här främjade 

vi respondentens svar genom att sitta tysta tills respondenten själv valt att denne pratat klart 

om temat. Kylén beskriver att, ju mindre intervjuaren pratar desto mer tid får den intervjuade 

att lämna information.  

Det tredje steget är precisering, vilket i vår studie innebär att efter respondenten fått tala 

fritt kring temat så ställde vi frågor om det denne har berättat under föregående steg. 

Preciseringen innebär oftast att man vill ha mer konkret fakta eller uppräkningar, exempel och 

beskrivningar för att göra svaren mer exakta.  

Det fjärde steget är kontroll. Precis som namnet på steget påvisar handlar det om en 

kontroll av uppgifterna som hittills lämnats. Som Kylén skriver är det ett sätt att öka kravet på 

preciseringen, att begära mer exakta svar. Det kan handla om att en respondent i intervjun 

med oss har lämnat motstridiga uppgifter. Då har vi prövat dem med exempelvis en ledande 

fråga.  

Ett annat sätt att kontrollera ifall man uppfattat det hela rätt, är att sammanfatta det som 

den intervjuade sagt med våra ord och fråga om det stämmer, menar Kylén. Motstridiga 

uppgifter behöver inte vara tecken på osanning som författaren uttrycker det, utan det kan 

handla om omedvetenhet från respondentens sida.  

Det femte steget i trattmodellen är information. Det är början på slutet till vår intervju. När 

alla teman och frågor är klara görs en snabb sammanfattning av intervjun. Sedan informerades 

våra respondenter åter om studiens syfte och vi gav även den intervjuade möjlighet till att 

ställa frågor.  

Sista steget, det sjätte steget är avslutning. Vi tackade för deras hjälp och talade om vad 

som kommer hända härnäst med det material vi har samlat in. Här frågade vi även 

respondenten om det var okej för oss att återkomma ifall något saknas eller är oklart. Som 

Kylén skriver kan en bra avslutning ge flera positiva effekter, exempelvis att man är 

välkommen tillbaka om man har några frågor.  

 

Tillvägagångssätt 

Litteratur 

För att få en teoretisk förståelse på området för studien har vi sökt i Örebro 

universitetsbiblioteks katalog över böcker, rapporter, avhandlingar och uppsatser. Vi har även 

sökt efter källor på Internet med hjälp av sökmotorn Google (2009). Genom sökmotorn 

hittade vi relevanta artiklar och avhandlingar, samt fann artikeldatabasen International Cult 

Studies Association, ICSA (2009), Som innehåller internationella vetenskapliga artiklar om 

sekter vilket ledde oss till ytterligare material. De sökord vi använt vid våra olika sökningar är 

”Sekt”, ”Jehovas vittnen”, ”sektavhoppare”, ”kult”, ”nyandliga rörelser” och 

”sektavhoppare socialtjänst”. Viss litteratur har vi tipsats om av andra studenter eller vår 

handledare och annan litteratur har vi funnit hos Bokus (2009).  
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Intervju 

Fyra av intervjuerna har ägt rum i Hjälpkällans lokaler, de två resterande intervjuerna har 

genomförts på platser som respondenterna själva fått välja. Dynamiken vid intervjutillfällena 

har varit på följande vis: Vi har varit två intervjuare medan respondenterna endast har varit en 

i taget. Det är då viktigt enligt Kylén (2004) att redovisa ett litet stycke om hur detta upplägg 

har påverkat intervjun.  

Kylén skriver om det han kallar för panelintervju, det innebär att det är flera intervjuare. 

Upplägget ser ut som så att en huvudintervjuare håller i intervjun och driver den framåt, 

medan den andra intervjuaren har en roll som de kommit överens om tidigare. Det kan vara att 

sitta och lyssna samt göra anteckningar utan att avbryta med egna frågor. Huvudintervjuaren 

kan be den andra intervjuaren att ta över när det passar. Slutligen skriver Kylén att 

intervjuaren kan ställa frågor när de vill fördjupa samtalet. Tanken är att man ska belysa olika 

nyanser tillsammans. I vår intervjustudie hade vi ett sådant upplägg. En av oss höll i intervjun, 

den andre antecknade och skrev ner följdfrågor som huvudintervjuaren har missat. Efter det 

att varje tema avslutats följde den andra intervjuaren upp med dessa frågor, för att verkligen 

inte missa något. Det är viktigt att förstå att situationen för den intervjuade kan bli 

besvärande, och att det är viktigt med placeringen i rummet och hur möblemanget ser ut. 

Kylén poängterar att det är viktigt att inte sitta med exempelvis ett bord mellan intervjuare 

och respondent. Respondenten kan få känslan av att vara i ett förhör. Detta såg vi till att 

arrangera vid alla intervjutillfällen. Vi var även noggranna med att presentera oss och vilka 

roller vi skulle ha i intervjun. Allt i enlighet med det Kylén tog upp som viktigt vid s.k. 

panelintervjuer med flera intervjuare. Vi var även mån om att respondenterna kände sig 

avslappnade och trygga genom att fråga så att allt kändes bra då vi i intervjun vidrörde ett 

känsligt ämne. Vi påminde respondenten att det bara är att säga till ifall något kändes 

obehagligt och att det var helt okej att låta bli att svara på frågor.  

Vi hade det med oss, genom den litteratur vi läst, att det kan vara väldigt traumatiskt att 

hoppa av en sekt. Thomsson (2002) skriver mer om hur situationen kan förändras med två 

intervjuare. Eftersom vi anser att det är viktigt att bringa fram de för- och nackdelar som 

finns, skall vi även redogöra för hur Thomson diskuterar kring detta. Thomsson menar att 

maktsituationen blir annorlunda än om det endast är en intervjuare. Om intervjupersonen 

befinner sig i en relativt stark maktsituation kan det vara till fördel att vara två intervjuare, 

medan man i andra fall ska vara relativt återhållsam med denna form av intervju menar 

Thomsson. Dock så poängterar Thomsson att det finns flera fördelar med två intervjuare, 

bland annat att intervjuarna kan välja olika fokus under intervjun och dela upp olika 

frågeområden mellan sig. Det är lättare som två intervjuare att uppmärksamma på vad 

respondenten säger och fylla varandras luckor och komplettera varandra. Respondenten kan 

även finna trygghet i att det är två som tolkat och förstår det som förmedlas under intervjun. 

En nackdel som finns enligt Thomsson är att de två intervjuarna kan råka avbryta varandras 

tankekedjor, med andra ord. När en tänkte följa upp något kan den andra intervjuaren ställa en 

helt ny fråga. Vi anser dock att vi med hjälp av Kyléns åtgärder har varit uppmärksamma i 

placeringen av respondent och intervjuare och att vi informerat om hur intervjun skulle 

komma att se ut och därmed undvikit en obehaglig maktsituation. Tack vare intervjuguiden 

avbröt vi heller inte varandra, utan frågorna som den andre intervjuaren skrev ner, togs alltid 

upp efter det att huvudintervjuaren ansåg att denne frågat klart inom ett tema. 

 
Transkribering 

Vi transkriberade det inspelade materialet ordagrant med pauser markerade. Detta utgör vårt 

empiriska datamaterial. Vi har däremot inte skrivit in känslolägen som om rösten var spänd i 

ett visst läge, eller om respondenten skrattade nervöst och så vidare, något som Kvale (1997) 
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menar kan öka reliabiliteten. Vi har dock transkriberat intervjuerna på var sitt håll, med klara 

instruktioner om hur det ska gå till, därigenom har vi uppmärksammat ifall vi har tolkat 

inspelningarna olika samt rättat då vi hört fel. Det i sig är ett sätt att förbättra 

transkriberingens kvalité skriver Kvale. Vi har omvandlat texten så att den har en mer litterär 

stil, språket blir mer flytande och lättare att förstå för läsaren.  

 

Validitet 

Validiteten syftar enligt Kylén (2004) till värdet av och den relevans som finns hos det data vi 

har samlat in. Vi tar hjälp av Kyléns frågor: Har vi fått de uppgifter som vi behöver för att 

kunna uppfylla syftet med vår uppsats? Saknas det data som skulle göra vår undersöknings 

resultat mer användbara? Har vi samlat in rätt data, eller finns det data som är vilseledande?  

Vi anser att vi har valt en bra och relevant urvalsmetod. Vi har motiverat den väl i vårt 

metodkapitel. Ändamålsenligt urval tillsammans med typical case sampling har gjort att vi har 

kunnat försäkra oss om att vi har fått tag i rätt respondenter. De har alla erfarenheter av 

avhopp ifrån en sekt och har den kunskap som vi behövde samla in för att kunna uppnå syftet 

med vår uppsats. Den data vi har samlat in har enbart berört det syfte vi har. Vi har eftersökt 

sex respondenter och har inte upplevt något bortfall i urvalet till vår intervjustudie. De data 

som kan saknas skulle vara det faktum att alla våra respondenter är avhoppare ifrån Jehovas 

Vittnen, det finns flera andra sekter i Sverige och frågan är om dynamiken kring ett avhopp 

kan se annorlunda ut för dessa. Om detta försvagar studiens validitet och generaliserbarhet är 

diskuterbart. Det kan ju vara så att uteslutnings- och avhoppsprocesser och de problem som 

följer ser snarlika ut oavsett vilken sekt som det berör, Conway och Siegelman (1995) samt 

Hassan (1990) visar att avhoppare från olika sekter har stor överrensstämmelse vad gäller den 

psykiska problematik som de upplever.  

Mindre strukturerade metoder ger upphov till mer riktiga svar, exempelvis en enkät hade 

gjort att respondenterna inte fått utveckla sina tankar och upplevelser kring avhoppet. Kylén 

skriver att ju mer formella och strukturerade metoder desto större risk är det att man sänker 

validiteten, ett formaliserat upplägg minskar möjligheterna till att anpassa data till den 

aktuella situationen.  

 

Reliabilitet  

Reliabiliteten fastställer tillförlitligheten och säkerheten i svaren enligt Kylén (2004). Här 

finns det också flera områden vi måste granska, bland annat om vi har sammanställt data så att 

respondenters vilja och avsikter har kommit fram på ett rättvist sätt.  

Vi har valt att vara två intervjuare, därför har vi varit två forskare som observerat och 

lyssnat på samma respondent. 

Respondenternas deltagande byggde på frivillighet. Vi använde oss dessutom av en 

intervjuguide med teman där de fick berätta fritt utan detaljfrågor eller ledande frågor, vilket 

innebär att de fick redogöra för sina tankar på ett öppet och rättvisande sätt. Visserligen kan 

det vara hämmande för respondenten att det är två som intervjuar. Maktsituationen blir 

annorlunda vilket kan ha inverkan på respondentens svar. Vi har dock, som nämnts tidigare i 

metoddelen, varit noggranna med att förklara intervjuns upplägg och sett till att respondenten 

har känt sig trygg och avslappnad. En kritisk fråga är om vi hade fått samma resultat 

oberoende av vem som samlat in uppgifterna. Vi tror att om en liknande studie genomförs 

med samma typ av intervjuguide och urvalsmetod skulle resultaten vara samstämmande på de 

punkter gällande behov av hjälp som våra respondenter förmedlat.  

Det som kan förändra resultaten är ifall avhoppare från andra sekter intervjuas. Vi 

intervjuade endast avhoppare från Jehovas vittnen och vi anser då att ett avhopp kan se 
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annorlunda ut ifrån andra sekter och även den problematik som följer. Resultatet kan givetvis 

också förändras då dynamiken i en intervjusituation kan se annorlunda ut till följd av de 

personliga egenskaper man för med sig, och hur man hanterar olika situationer i en intervju. 

Vi kan också ställa oss frågan ifall vi hade fått samma data om det samlats in vid olika 

tillfällen. Traumatiska händelser är något som bearbetas över tid. En av våra respondenter 

hade hoppat av Jehovas vittnen för endast två månader sedan.  

 

Generaliserbarhet 

En fråga som kan ställas till en undersökning är om dess resultat är generaliserbart. Det 

innebär i vilken mån som resultatet är applicerbart på liknande fenomen (Kvale, 1997). Kvale 

skriver om analytisk generalisering. Det är vad vi anser oss kunna göra med vårt resultat. Vi 

har gjort en bedömning om i vad mån resultaten från vårt kvalitativa data kan ge vägledning 

vid liknande fall.  

Det gäller att vara försiktig, som Svenning (2003) konstaterar, att en kvalitativ studie 

snarare syftar till att exemplifiera än generalisera. Vi har i vår undersökning enbart intervjuat 

sex före detta medlemmar till Jehovas vittnen. Det är där med svårt att säga om i hur stor 

utsträckning resultaten är generaliserbara till andra avhoppare från Jehovas vittnen, eller 

avhoppare från andra sekter. Vi ser dock att resultaten stämmer överrens och finner stöd i 

tidigare forskning om sekter. Det i sig skulle kunna ge det en generaliserbarhet i liknande 

avhoppssituationer.  

 

Etiska aspekter 

Vi har vad gäller etiska övervägandena utgått från de fyra huvudkraven i Codex (2008) 

innehållande regler och riktlinjer för forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa huvudkrav utgör det grundläggande 

individskyddet vid intervjustudier och delas upp i flera mer konkreta regler. Vi visar här 

nedan hur vi har agerat i enlighet med dessa.   

Informationskravet - Vi har informerat intervjupersonerna om vad deras syfte i 

undersökningen är, att de medverkar på frivillig grund och att de när de vill kan avbryta sin 

medverkan, i enlighet med detta krav. Personerna har upplysts om alla aspekter av studien 

som vi rimligen kunde anta påverka deras benägenhet att vilja delta. Denna information gavs 

innan intervjun tillsammans med kontaktuppgifter till vår handledare
9
, samt en beskrivning i 

grova drag av hur intervjun är tänkt strukturellt och vilken nytta det färdiga 

forskningsresultatet kan tänkas få. Intervjupersonerna upplystes även om att intervjumaterialet 

inte kommer användas i andra syften än forskningen och att resultatet kommer redovisas 

skriftligen och muntligen på Örebro universitet, arkiveras på dess bibliotek samt där 

offentliggöras 

Samtyckeskravet - Vid intervjutillfällena inhämtade vi samtycke muntligen från 

informanterna. Enligt samtyckeskravet bör formerna för inhämtningen särskilt övervägas då 

frågor kan antas kunna väcka obearbetade personliga kriser och där med motverka 

individskyddskravet (Codex, 2008). Eftersom vi varit noggranna med att informera både 

muntligt och skriftligt om intervjuns genomförande och syfte så ansåg vi att muntligt 

samtycke var bra nog. Vi informerade respondenten att de var fria att avbryta sitt deltagande i 

intervjun eller hoppa över frågor om de så önskade. Vi informerade även om att de efter 

intervjun kunde be att få sitt tillskott struket ur materialet och att detta skulle tillgodoses i 

                                                 
9
 Vår information kring intervjudeltagande, se bilaga II. 
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största möjliga mån. Vi har inte uppfattat att någon av intervjupersonerna skulle lida sådan 

olägenhet av sin medverkan så att vi har behövt överväga att avbryta studien. Codex menar 

annars att en studie som fogar enskilda deltagande skada som står utom proportion till det 

förväntade kunskapstillskottet skall avbrytas. Då respondenten bestämmer sig för att inte delta 

eller avbryta sitt deltagande i intervjustudien får denne inte utsättas för otillbörlig påverkan. 

Personen får heller inte tro att ett avbrutet deltagande kan leda till negativa personliga följder. 

Däremot har forskaren rätt att försöka övertyga intervjupersonen att fortsätta delta eller 

föreslå alternativa former för deltagandet som respondenten kan acceptera (Codex, 2008). I 

vår studie har dock ingen av respondenterna velat avbryta sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet - Vi har följt kravet genom att i högsta möjliga mån sträva efter att 

respondenterna ska erhålla konfidentialitet och deras personuppgifter har förvaras på ett sätt 

som gör att obehöriga inte har haft tillgång till dem. Codex menar att alla som har tillgång till 

uppgifter som kan anses etiskt känsliga och kan kopplas till identifierbara personer bör 

underteckna ett avtal om tystnadsplikt om dessa data. Eftersom vi bara är två personer som 

har haft tillgång till uppgifterna så har vi ansett att en muntlig överenskommelse oss emellan 

om att respektera de etiska riktlinjerna har varit gott nog. När vi har avgjort vad som ska 

räknas som känsliga uppgifter har vi, i enlighet med Codex, utgår ifrån vad vi antog att 

intervjupersonen eller dess anhöriga skulle uppfatta som obehagligt eller kränkande, om det 

spreds.  

Även om intervjumaterialet presenteras utan att man anger respondenternas namn så kan 

det ibland vara möjligt för vissa läsare att ändå lista ut vem det rör sig om materialet är 

tillräckligt detaljerat. Åtgärder måste vidtas för att försvåra sådan identifiering. Risken för att 

informanter oavsiktliges kan identifieras ska vägas mot värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet (Codex, 2008). För att värna om konfidentialiteten i materialet har vi varit 

noggranna med att ändra eller ta bort detaljer som skulle kunna möjliggöra identifiering av 

enskilda respondenter.  

Nyttjandekravet - Den information som insamlats får inte användas i andra syften än för 

forskning. Om andra forskare bereds tillgång tillmaterialet bör detta endast ske om även de 

nya forskarna går med på att hålla de förpliktelser gentemot informanterna som tidigare 

utlovats. Den andra aspekten av nyttjandekravet är att resultatet inte får användas på ett sätt 

som direkt påverkar den enskilde intervjupersonen utan medgivande från denne. Det kan 

exempelvis röra sig om sociala myndigheter som med grund i forskningsresultatet vill ge en 

respondent tvångsvård. När forskaren planerar sin forskning måste denne därför överväga 

riskerna för att resultatet används felaktigt av utomstående parter efter publiceringen (Codex, 

2008). Vi har inga avsikter att använda materialet i annat än forskningssyfte och andra 

forskare vill använda vårt material så tillåter vi detta med förutsättningen att även de kommer 

respektera de etiska riktlinjerna.    

 

 

RESULTATREDOVISNING  
 

Vi har valt att hänvisa till respondenterna genom att använda oss av beteckningar som anger 

kön och ålder, man 42 år blir således M42, kvinna 33 år blir K33.  

Resultatet redovisas tematiskt. Först i ett avsnitt som beskriver problematiska element av 

livet i Jehovas vittnen, följt av sex teman som behandlar problematik som varit vanlig hos 

flera av intervjupersonerna eller uppfattas som speciellt allvarlig sett utifrån den enskildes 

välbefinnande: utbildning och färdigheter, missbruk, förlorat socialt nätverk, svag 

självuppfattning, hot och trakasserier samt hälsa.       
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Livet i Jehovas vittnen 

K18, K32, K33, K38 och M33 har alla fötts in i familjer som varit aktiva Jehovas vittnen. 

M42 adopterades som treåring av ett par som var aktiva i Jehovas vittnen och döptes då han 

var sex år. Respondenterna har redan från låg ålder kommit att engageras i organisationens 

verksamhet. De har deltagit på möten, bibelstudium och knackat dörr.  

Samtliga respondenter beskriver livet i Jehovas vittnen som instängt, inskränkt, en sluten 

värld och att de var ”utanför samhället”. De har alla uppgett att deras liv kretsat kring de 

principer som finns i läran. De har inte umgåtts med människor utanför Jehovas vittnen. De 

har inte fått delta i föreningsliv eller ha egna intressen. Detta eftersom kontakt med världen 

och människor utanför sågs som negativ och destruktiv som respondenterna har uttryckt det. 

K18, K33 och M33 har beskrivit att litteratur, tv-program eller musik måste vara i enlighet 

med läran, annars skulle det undvikas. Alla har uppgett att ledig tid ska enligt Jehovas vittnens 

lära ägnas åt att studera bibeln, knacka dörr, förbereda och gå på möten. M33 beskriver det 

som att man inte fick ha egna åsikter eller egna intressen. ”Var man en stark individ blev man 

varnad för det”. K18 berättar att hon kände sig behöva en viss frihet, att få hitta sig själv. 

Men det kunde hon inte göra i Jehovas vittnen då det stred mot läran. K18 berättar vidare hur 

det blev som ett stort hål i henne, och ledningen uppmanade henne att ”fylla hålet med 

Herrens verk”, att gå mycket i tjänst, läsa Bibeln och be.   

Alla sex respondenter uppger även att de har levt med rädsla för Harmageddon om de inte 

levde enligt läran, en rädsla för att hamna i onåd hos Gud. Respondenterna har också beskrivit 

en rädsla för människorna utanför Jehovas vittnen. K38 uttrycker det på följande sätt: 

  

”Jag kommer ihåg det de sa, det var att alla som inte är vittnen är onda människor, de 

ljuger, de har sex med vem som helst, de knarkar, de super, är man inte med i Jehova, 

då är man med satan”.  

 

K38 fortsätter att beskriva världen utanför ”… demoner som försökte locka bort medlemmen 

från Jehovas”. 

 Alla sex har även upplevt en skuld, att de aldrig presterade tillräckligt för Jehovas vittnen, 

att det inte gick att leva upp till kraven inom Jehovas vittnen. K32 ger exempel på hur skulden 

uppkom, att det på möten pratades i termer som:  

 

”Skulle du inte kunna göra mer? Gud ser dina tankar, det spelar ingen roll om man 

gör saker som är bra, för om du har dåliga tankar är det ändå värdelöst”. 

   
K18, K32, K38 och M42 beskriver även hur jobbigt och förnedrande det var att bli förhörd 

av äldste bröderna, av kommittén. K18, K33 och M42 beskriver hur det upplevdes kränkande, 

att bli förhörda och få detaljfrågor kring deras sex och samliv. K18 beskriver det som att 

äldste bröderna måste veta alla detaljer för att se om du är god nog för att få stanna kvar i 

Jehovas vittnen. K18 och M42 berättar även om att det förekommer skvaller, att om någon 

inte sköter sig, så berättar man det för äldste bröderna. K18, K33 och M42 har även själv känt 

sig tvungna att ange sig själv till äldste bröderna, för att berätta om deras tankar, tvivel och 

syndiga leverne.   

 

 

 



 

28 

 

Utbildning och färdigheter 

Ingen av intervjupersonerna hade gymnasiekompetens då de lämnade Jehovas vittnen. K18 

läste dock på gymnasiet då hon utträdde. De övriga har i många fall skaffat sig 

yrkesutbildningar eller läst upp sin kompetens på Komvux i och med utträdet eller därefter. 

K32, K33, K38, M33 och M42 beskrev en negativ inställning till utbildning efter 

grundskolan. K18 som inte nämnde något om negativ inställning till utbildning gav heller inte 

någon annan bild utan ämnet kom inte alls att behandlas under den specifika intervjun.  

En av intervjupersonerna (K32) hävdar till och med att barn till Jehovas vittnen antagligen 

inte skulle gå i grundskola om inte skolplikten fanns. Anledningar som anges för detta från 

samtliga informanter är att skolan tar tid som annars kan användas för bibelstudier, 

missionerande eller på annat sett investeras i organisationen. Samtliga intervjupersoner 

uppger att man inom Jehovas vittnen anser att Harmageddon, världens undergång, är nära 

förestående, varpå det nämns att man istället ska sträva för sin frälsning till paradiset och inte 

skaffa sig världsliga utbildningar, som medlem. En annan orsak som tas upp av K38 är att 

man inom Jehovas vittnen anser att världen utanför organisationen är satans värld, full av 

lögner och personer som vill locka bort medlemmar från Jehova (Gud) och organisationen. 

Hon fick även höra att hennes försök till utbildning var demonisk. Därför bör man vistas så 

lite som möjligt med personer utanför organisationen.  

Respondenterna K32, K38 och M42, nämner att de under sin uppväxt i Jehovas vittnen inte 

har lärt sig viktig kunskap som behövs för att klara sig i samhället eller i intima relationer. 

K38 och M42 berättade att de, beroende på isoleringen i Jehovas vittnen, helt saknade 

förståelse för hur samhället fungerade vid avhoppet. K38 beskriver det som att hon kände sig 

som en 10-åring som försökte klara sig själv i samhället. M42 beskriver bland annat hur han 

inte visste hur man söker bostad, betalar hyra eller förstod de sociala koderna utanför Jehovas 

vittnen.   

K32 och K38 nämner att de saknade kunskap och förståelse för hur förhållanden och 

intima relationer fungerar då de gifte sig. De uppger att detta beror på att man inom Jehovas 

vittnen inte accepterar kärleksrelationer utanför äktenskapet, samt att sex och samlevnad är ett 

tabubelagt område för diskussion bland organisationens medlemmar. 

 

Missbruk 

Intervjupersonerna K18 och K38 uppger att de missbrukade narkotika i samband med 

avhoppet från Jehovas vittnen. De uppger båda att de missbrukade för att dämpa den ångest 

de kände i samband med utträdet. K18 slutade spontant använda narkotika i och med att det 

psykiska måendet blev bättre efter utträdet medan K38 fortsatte missbruka under någon tid 

tills hon med hjälp av Anonyma Narkomaner lyckades sluta. För att citera K18  

 

”…så jag började ta grejer för att kunna försvinna för stunden. Det sabbar ju mitt liv, 

men det var den enda chansen för att jag skulle kunna överleva. För det var antingen 

självmord eller att ta droger, helt enkelt. För man kan inte leva som ett Jehovas vittne”.  

 

K38 berättar ”Jag hörde att folk [utanför Jehovas] knarka, då började jag knarka”. 

 

Förlorat socialt nätverk 

Samtliga respondenter beskriver hur de efter utträdet ur Jehovas vittnen förlorat kontakten 

med vänner, släkt och familj som är kvar i organisationen. Respondenterna uppger att detta 

beror på att kontakt med personer som inte är medlemmar eller avhoppare inte är accepterat. I 
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och med att de själva fram till avhoppet har varit medlemmar och levt under dessa regler så 

saknar de nätverk utanför organisationen när de lämnar den.  

Graden av avsaknaden av socialt nätverk har varierat vid avhoppet mellan de olika 

respondenterna. Vissa intervjupersoner som K18 och M33 har redan under tiden i 

organisationen, öppet eller i det dolda, skaffat bekanta utanför Jehovas vittnen som sedan har 

kunnat ersätta det gamla nätverket ganska bra. K18 och M42 har känt sig väldigt ensamma 

efter avhoppet. Alla intervjupersoner uppger dock att de förlorat kontakten med närstående 

familjemedlemmar efter sina avhopp.  

M42 beskriver sin uteslutning  

 

”… jag blev en så kallad avfälling, ryggen mot Jehova, Gud. I den stunden bröt alla mina 

vänner med mig. Jag hade inte en enda människa att prata med, alla såg ner på mig”.  

 

K18 berättar  

 

”… för nu är jag ingen för dom, jag är helt död… Pratar inte med mina föräldrar längre, 

inte min syster, inte min bror. Alla mina bästa kompisar, alla barndomskompisar, hela 

min släkt har sagt hej då”. 

 

Svag självuppfattning 

Alla intervjupersonerna utom K33 uppgav sig lida av eller ha lidit av olika former av 

identitetskriser, problem med att definiera sig som enskild individ, definiera sina egna 

önskningar och behov i samband med avhoppet eller därefter. M42 sa att han inte visste vem 

han var då han lämnade organisationen. Intervjupersonen beskriver hur han fortfarande 31 år 

efter avhoppet kan komma på sig själv med att säga vi tycker när han egentligen menar jag 

tycker. Detta menar han beror på att man inom Jehovas vittnen sällan uttrycker sina enskilda 

uppfattningar. Samma respondent uttrycker att han upplever en identitetskris i samband med 

varje religiös högtid som inte Jehovas vittnen firar, exempelvis julen, och vet inte om han 

själv ska fira den eller inte.  

K18 beskriver svårigheter med att uttrycka sina individuella behov och hävda dessa. K38 

uppger sig, utöver den svaga självkänslan, även ha haft dålig självrespekt, efter avhoppet.  

 

M33 berättar 

  

”… så det gäller att försöka bryta det där och umgås med människor man känner och som 

vill en väl, har positiv energi med sig. Det är jätteviktigt eftersom jag blivit så försvagad, 

det är ännu något jag inte byggt upp, att jag är känslig för vilka människor jag har runt 

mig”.  

 

Hot och trakasserier 

K18, K38 och M33 uppger att de känt sig trakasserade, förföljda och i ett fall även hotade av 

Jehovas vittnen efter det att de hoppat av eller i samband med avhoppet. Detta beror på 

medlemmars påträngande försök att övertyga dem att inte lämna organisationen eller att 

återvända. Detta har skett i form av telefonsamtal, e-post, SMS och oönskade besök i 

bostaden. I övertygelseförsöken har det förekommit många inslag av försök att spela på 

intervjupersonernas skuldkänslor då det påpekas att de sviker sina familjer, bröder och systrar 

i organisationen och Jehova.  
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De har även försökt avskräcka från avhoppet genom att säga att de inte får ha kontakt med 

sin familj och sina vänner som är kvar i organisationen, att de är dömda till lidande och 

slutligen död i Harmageddon om de inte är med i Jehovas vittnen.  

 

K38 uppger  

 

”Han [äldstebrodern] gick in i min lägenhet, jag bodde i radhusområde, han stod och 

bankade på min dörr och skrek i brevlådan att jag skulle öppna. En annan gång kom han 

dit och då gick han bara raka vägen in, och då stod min lillasyster i duschen, ja så är det”. 

 

Hälsa 

Alla intervjupersonerna utom K18 uttrycker att de har haft ångestproblematik, depressioner 

och i ett fall (M33) även problematik med panikångest efter avhoppet. M42 uppger att 

psykiatrin har diagnostiserat honom med en personlighetsstörning som enligt psykiatrikern 

har sin orsak i hans religiösa uppväxt. Han har även blivit diagnostiserad med en rad andra 

diagnoser som exempelvis schizofren. Men den diagnosen har ändrats efter att psykiatrikern 

insåg att detta vara felaktigt. K32 och M42 anser sig ha blivit helt missförstådd inom 

psykiatrin och ha lidit fruktansvärt i dess vård.  

De menar att det inom vården finns en total avsaknad av kunskap om livet i sekter och den 

psykiska problematik det kan leda till. K32 och M33 har haft svåra psykosomatiska åkommor 

under de sista åren i sekten. K32 beskriver att hon hade många fysiska symtom som hon i 

efterhand förstått var psykosomatiska. Hon hade mycket muskelinflammationer, 

njurbäckeninflammationer, hade cystor som tvingade henne ta bort en äggstock. Hon har idag 

inga av dessa problem som hon tidigare hade för jämnan.  

M33 plågades av olika former av muskelplågor, ledproblem, magproblem, en 

hårbottensjukdom, utmattning och var ofta förkyld. Dessa åkommor är idag inte alls 

närvarande i samma omfattning som tidigare men han är fortfarande nästan aldrig helt fri från 

spänningar och tryck i kroppen och lider fortfarande av sin hårbottensjukdom. 

K18, K32, K38, M33 och M42 uppger sig ha haft självmordstankar efter avhoppet. K32 

och M42 har även försökt att ta sina liv.  

 

K32 berättar  

 

”Så det var liksom en ständig konflikt inom mig, när den här tiden, under dom två åren så 

gjorde jag ytterligare något självmordsförsök och hade planer på det.  Jag hade enormt 

mycket skuld för det, för man ska ju liksom inte ta sitt liv”. 

 

K32 och K38 har haft ätstörningar under sin tid i Jehovas vittnen men också efteråt. K38 

nämner hur hon gått upp kraftigt i vikt efter utträdet.  

 

ANALYS 
 

Utbildning och färdigheter 

Hassans (1990) teori Mind Control innebär bland annat beteendekontroll. Våra respondenter 

har inte förväntats eller uppmuntrats till att läsa vidare efter grundskolan Beroende på detta 

har de inte fått tillgång till den kunskap och utbildning som är väldigt viktig att ha för att 
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kunna förstå hur samhället är uppbyggt. Utifrån Hassans teori kan vi se att ledningen har 

uppnått kontroll över respondenternas beteende. 

 Liedgren Dobronravoff (2007) skriver om steget dop, ett steg som alla våra respondenter 

har kommit att ta. Efter dopet ställs enligt författaren krav på personen, att följa 

organisationens lära och att man skall gå i tjänst exempelvis. Våra respondenter har fått dessa 

krav ställda på sig, det i sig är en form av beteendekontroll. De regler läran har målat upp är 

just att respondenterna ska låta bli att utbilda sig, det anses vara viktigare utifrån Jehovas 

vittnens lära att se efter sin frälsning. Att studera bibeln och att knacka dörr. Följer man inte 

reglerna blir det konsekvenser, det förekommer att man anmäler någon som inte sköter sig till 

äldste bröderna, det har respondenterna vittnat om. Två respondenter, K18 och M42, har 

själva anmält sig då de inte levt utefter lärans regler. Rörelsen kontrollerar sina medlemmar, 

oönskat beteende som att studera får konsekvenser, förhör hos äldste bröderna som avgör om 

du är god nog, som K18 berättar om. Eller att medlemmen själv får skuldkänslor över att 

denne lever fel, rädsla inför Harmageddon som alla respondenter vittnar om, då de inte har 

levt efter läran.  

 Liedgren Dobronravoff skriver även om uppbindning och avskärmning, hur de råd och 

normer som Jehovas vittnen har, på sikt knyter sina medlemmar till rörelsen. Vi anser att det 

tydligt syns hos våra respondenter, att de genom Jehovas vittnens lära, har kommit att 

avskärmas från studier och samhället. M42 beskriver hur han inte visste hur man betalar hyra. 

K38 berättar om hur hon kände sig som en 10-åring som ensam skulle klara sig i samhället. 

Detta finner vi även stöd för i utredningen I God Tro (SOU 1998:113), som skriver om hur 

fall med avhoppare kan vara väldigt resurskrävande då behoven av hjälp och stöd omfattar 

individens hela livssituation. Våra respondenter visar en avsaknad av kunskap och även 

grundläggande utbildning i hur samhället och exempelvis intima relationer fungerar. Resultat 

som även stämmer överrens med Langone (1993a) där 21 % av respondenterna uppgav att de 

flesta vänner och bekanta i sekten hade svårigheter med att anpassa sig till livet utanför. 

 Tankekontroll enligt Hassans (1990), beskriver hur medlemmar internaliserar gruppens 

lära. Detta anser vi går att observera i våra respondenters berättelser. K32, K33, K38, M33 

och M42 berättar om de negativa tankar som de haft kring utbildning, litteratur och världen 

utanför organisationen. Läran i Jehovas vittnen har kommit att påverka respondenternas 

tankesätt utefter den. Att läran resonerar i svart och vitt, det goda är Jehovas, det onda är 

omvärlden. Detta har kommit att hindra dem från att vidareutbilda sig.  

 Emotionell kontroll innebär att ledningen försöker minska individens känslor. Fruktan och 

framförallt skuld är då effektiva medel att skapa kontroll och lydnad enligt Hassan. Hos våra 

respondenter kan vi se att skuldkänslor användes som ett sätt att hålla medlemmarna borta 

från omvärlden. Visa intresse och lägga tid på studier gav upphov till skuld, då läran och 

ledningen anser att det är viktigare att studera Bibeln, knacka dörr eller att se efter sin 

frälsning.  

 Alla respondenter har skuldbelagt sig själva, över att de inte har presterat nog. 

Respondenterna uppger även att de har en rädsla inför Harmageddon, att om de inte lever och 

tänker rätt så kommer de att dö. De har även berättat om en rädsla inför omvärlden, för 

människorna utanför Jehovas vittnen. Även här har vi tecken på att de blivit utsatta för 

emotionell kontroll. Genom Harmageddon-hotet blir inte utbildning viktigt. Det enda som 

spelar roll är att investera tid i läran. Yttre fiender, har utpekats av läran, som hotar gruppens 

frälsning. Jehovas anser att människorna utanför organisationen är onda, lögnare och är ute 

efter att locka bort medlemmen från rörelsen. Medlemmen är då rädd för att exempelvis 

studera vidare, för då lever denne orätt och umgås med onda människor.  

      Informationskontroll är den sista komponenten som enligt Hassan innebär att 

medlemmarna ofta har minimal tillgång till externa informationskällor. Litteratur utanför 
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Jehovas vittnen måste vara i enlighet med läran. Detta har K18, K33 och M33 vittnat om. 

Studier försvåras då det ifrågasätts att man befattar sig med sådan litteratur. Man skall istället 

ägna sig åt att studera Jehovas vittnens litteratur, något som alla våra respondenter har vittnat 

om.  

 Coercive Persuasion som (Hassan, 1990) har uppmjukning som första steg i modellen, 

vilket innebär att rörelsen skakar om offrets verklighetsuppfattning genom att denne 

desorienteras. Det uppnås genom att rörelsen ifrågasätter personens förståelse av sig själv, 

omvärld och bryter på så vis ner den. Den parallell vi kan urskilja är det att Jehovas vittnen 

försöker förhindra sina medlemmar att få kunskap kring omvärlden. Våra respondenter har 

inte fått umgåtts med människor utanför sekten, de har blivit motarbetade i de fall där de velat 

studera, mer än vad skolplikten kräver. M33 uttrycker, ”att man inte fick ha egna åsikter, 

intressen, var man en stark individ blev man varnad för detta”. Försök till studier ansågs vara 

”demoniska” enligt K38. Detta är ett exempel på hur ledningen har bombarderat henne med 

idéer om att hon skulle vara andligt förfallen. Vi anser då att Jehovas vittnen, läran och 

ledningen, har ifrågasatt och brutit ner våra respondenters försök till att gagna sig en 

förståelse av omvärlden genom utbildning. K32, K38 och M42 har berättat om hur de inte har 

lärt sig viktig kunskap som de behövt för att klara sig i samhället. 

 Nästa steg är förändring, här internaliseras en ny identitet med en ny uppsättning av 

beteenden, tankar och känslor som ersätter hålrummet efter den andra nedbrutna 

personligheten (Hassan, 1990). K18 beskriver att hon kände sig ha ett hål inom sig på grund 

av att hon inte tillåtits hitta sig själv. Ledningen uppmanade henne att fylla det hålrummet 

med herrens verk, vilket innebar att hon skulle ägna sig mer åt läran genom att be, studera 

Bibeln och gå i tjänst. Detta ser vi som ett försök att forma hennes personlighet så att hon 

passar i Jehovas vittnen. 

 

Missbruk 

Två respondenter, K18 och K38, uppger att de missbrukade narkotika i samband med 

avhoppet från Jehovas vittnen. Båda uppgav att de använde narkotikan för att dämpa den 

ångest som de kände i samband med utträdet. Hassan (1990) skriver om emotionell kontroll 

som används till att kontrollera medlemmarna. Rörelsens ledning använder sig av 

skuldkänslor och fruktan. I Jehovas vittnen är det fruktan för det som är utanför rörelsen. 

Fruktan för att inte få komma till paradiset och gå under i Harmageddon, något som alla av 

våra respondenter har vittnat om. Skuldkänslorna uppkommer av att man aldrig kan göra 

tillräckligt för rörelsen, även det har våra respondenter berättat om. Hassan skriver vidare att 

rörelsen kan utöva något som kallas fobisk indoktrinering vilket innebär att gruppmedlemmen 

är övertygad om att denne inte klarar sig utanför rörelsen. De tror sig bli galna eller 

exempelvis narkomaner. Att våra två respondenter har kommit att missbruka narkotika kan 

dels förklaras ur den aspekten att de upplevde en sådan stark skuld- och ångestkänsla över att 

de inte kunde leva utefter Jehovas vittnens regler. Narkotika blev därmed ett sätt att döva 

känslorna. Att ångest- och skuldkänslor är vanliga bland sektavhoppare fann även Conway 

och Siegelman (1995) samt Swartling och Swartling (1991).  

 Missbruket kan också ses som någon typ av förväntanseffekt till vad ledningen inom 

Jehovas vittnen predikar om. Vad som händer med personer som hoppar av eller befinner sig 

utanför rörelsen. Hassan nämner när det gäller emotionell kontroll, att medlemmar kan tro sig 

bli narkomaner om de lämnar sekten. K38 berättar om hur hon lärt sig att människor utanför 

är bland annat knarkare, och uttrycker sen även att det var anledningen till att hon började 

missbruka narkotika.  
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Förlorat socialt nätverk 

Respondenterna har förlorat kontakten med nära vänner och anhöriga då de lämnat Jehovas 

vittnen. Två har upplevt sig vara ensamma efter utträdet, ett resultat som även Conway och 

Siegelman (1995) fann; av 400 före detta medlemmar var det 68 % som upplevde ensamhet. 

Den umgängeskrets som respondenten var etablerad i har kommit att frysa ut denne då hon nu 

tillhör de världsliga. Jehovas vittnens lära bestraffar avhoppare på det sättet, enligt våra 

respondenter. De har kontroll över de medlemmarna som stannar kvar och kontroll över deras 

beteende, menar respondenterna. Hassan (1990) skriver om beteendekontroll som uppnås 

genom användning av bestraffningar. Inom Jehovas vittnen är det värsta straffet att bli 

utesluten, att bli en avfälling, som M42 berättar om. Att som medlem i Jehovas vittnen umgås 

med släkt eller vänner som har blivit uteslutna är ej accepterat enligt respondenterna. De som 

gör detta riskerar själva att bli bestraffade och utfrysta i församlingen, enligt våra 

respondenter. Sådan bestraffning är enligt Hassan ett sätt att kontrollera församlingens 

beteende. Våra respondenter har även undvikit att umgås med människor utanför läran, vilket 

i sig har resulterat i att de inte haft något nätverk på utsidan. De har inte fått delta i 

föreningsliv eller ha egna intressen, de har levt efter Jehovas vittnens lära, och anpassat sitt 

beteende efter det. För att krav om följsamhet av rörelsens regler ska kunna begäras måste 

medlemmen vara döpt, enligt Liedgren Dobronravoff (2007), något som alla våra 

respondenter uppgett sig vara.    

 Vi kan även se att respondenternas släkter är utsatta för tankekontroll. Även detta är ett 

steg i Hassans teori om Mind Control. Respondenternas släkter har internaliserat Jehovas 

vittnens lära. De tillåter inte sig själva att ha kontakt med avhoppade anhöriga för att de vet att 

läran, som nu tillhör deras tankesätt, förbjuder detta. Respondenterna själva har berättat om att 

det är så det ser ut i rörelsen. Respondenterna har ju även själva varit en del i församlingen 

och även själva internaliserat läran. De har också utvecklat ett tankesätt som är baserat på 

lärans regelverk. De har då låtit bli att ha umgänge med avhoppare och personer utanför 

Jehovas vittnen. Detta beroende på att personer utanför rörelsen anses farliga och ondsinta 

enligt läran som har internaliserats. 

 Det går även att föra en analys utifrån det tredje steget i Hassans Mind Control, emotionell 

kontroll. Ledningen använder sig av rädslan medlemmarna har för att komma i onåd hos Gud, 

eller att de själva ska bli utsatta för bestraffning, utfrysning eller förhör av de äldste. Något 

som respondenterna har vittnat om. Respondenterna har även själva levt med denna fruktan 

för omvärlden, detta har också kommit att göra att de har ett väldigt litet eller en total 

avsaknad av umgänge utanför Jehovas vittnen. Är man utanför Jehovas vittnen, som en 

respondent uttryckte det ”… då är man med Satan”.  

 Sista steget, informationskontroll, spelar också in i hur respondenternas sociala nätverk ser 

ut. Hassan menar att ifall någon beter sig oönskat, så att det uppmärksammas av andra 

medlemmar, så meddelar de ledningen om detta. Inom Jehovas vittnen har respondenterna 

berättat om att mycket skvallrande förekommer. Detta hindrar medlemmen från att ha en 

fortsatt kontakt med en anhörig som blivit utfryst, eller lämnat rörelsen. Det blir riskabelt 

eftersom andra medlemmar kan komma att anmäla denne, eftersom beteendet är oönskat 

enligt läran. Detta i sig vidhåller den ensamhet som våra respondenter upplevt efter utträdet.   

  

Svag självuppfattning 

Samtliga av våra respondenter beskriver hur de kände att de presterade otillräckligt, inte 

kunde leva upp till de krav som fanns inom Jehovas vittnen. Alla utom K33 beskriver även 

hur de haft svag självuppfattning och problematisk självbild. Detta kan förstås utifrån Hassans 

(1990) teori om Mind Control som beskriver hur skuldkänslor används som medel för 
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kontroll inom sekter och hur medlemmar är vana att alltid skuldbelägga sig själva. Vi antar 

där med att ett sådant inlärt mönster av att skuldbelägga sig själv samt minnena av att inte ha 

kunnat prestera nog i organisationen, till viss del finns kvar efter avhoppet och fortsätter 

påverka självkänsla och självuppfattningen negativt.   

 Intervjupersonerna beskriver alla hur egna intressen och fritidsaktiviteter som inte innebar 

en verksamheter inom Jehovas vittnen, heller inte var något som uppskattades inom 

organisationen. Man förväntades investera all sin fritid i Jehovas vittne och inte beblanda sig 

med personer utanför den. Hassan skriver i Mind Control hur sektmedlemmar ofta har 

gedigna scheman där avsevärd tid är reserverad för aktiviteter inom sektens verksamhet. 

Kontakter utanför organisationen följs av negativa påföljder från sekters ledningar. Vi antar 

därför att detta kan komma att ha negativa effekter på självuppfattningen när Jehovas vittnen 

lämnat organisationen om de under deras tidigare liv inte fått någon uppmuntran till egna 

intressen och sätt att utrycka sin individuallitet.   

 Liegren Dobronravoff (2007) beskriver hur Jehovas vittnen som lämnar organisationen 

utan att ordentligt ha bearbetat och reflekterat över sin relation till organisationen, kan bli fast 

i ”floating”-fasen. Detta innebär att personen fastnar i ett ambivalent förhållningssätt till 

organisationen, då denne fortfarande i viss mån definierar sig själv som ett Jehovas vittne.  

Detta antar vi kan vara en bidragande orsak till den identitetskris och svaga självuppfattning 

som våra respondenter sagt sig ha.  

 Respondenterna K32, K38 och M42 nämner att de under sin uppväxt i Jehovas vittnen inte 

fick lära sig sådana färdigheter som behövs för att klara sig i samhället och i intima relationer. 

Vi antar att denna osäkerhet medförde att tilltron till den egna förmågan påverkades negativt 

när de uppfattade sig ha bristfälligt kunnande.  

 

Hot och trakasserier 

K18, K38 och M33 beskriver hur Jehovas vittnen, efter att de hoppat av, på ett påträngande 

sätt försöker få dem aktiva i organisationen igen. Detta genom att de hotar med vad läran 

säger om Harmageddon, samt spelar på deras dåliga samvete över att ha övergivit familj och 

vänner som är kvar i organisationen. På detta sätt försöker de få dem aktiva i organisationen 

igen. Hassan beskriver hur man under uppmjukningsfasen i teorin om Coercive Persuasion 

kan bombardera en individ med idéer om att hon är exempelvis andligt förfallen eller dålig på 

annat sätt som är betydelsefullt för personen. Detta avses leda till att individen bli mottaglig 

för förändringar. Även Mind Control enligt Hassan beskriver hur sekter använder skuld och 

skräck som instrument för att kontrollera medlemmarna. Gunnarsdotter (2005) beskriver hur 

sektavhoppare som vårdas psykiatriskt på Karolinska Universitetssjukhuset får många besök 

och telefonsamtal från sektens representanter. De ifrågasätter den behandling som ges stör 

patientens vård.  

 Vi menar att dessa hot och trakasserier kan ses, utifrån dessa teorier, som försök från 

organisationen sida att återfå kontrollen över avhopparen. Vi anser även att detta potentiellt 

kan utgöra ett hot mot dennes psykiska välbefinnande.     

 

Hälsa 

De depressioner, självmordstankar och den ångestproblematik som samtliga respondenter 

utom K18 uppgett sig ha haft, anser vi överensstämmer väl med tidigare studieresultat. 

Conways och Siegelmans (1995) uppvisar resultat på att 75 % av alla före detta 

kultmedlemmar som de undersökte led av depressioner. Swartling och Swartling (1991) visar 
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i en studie hur ångestsyndrom och självmordstankar var vanligt bland avhoppare från Livets 

ord
10

.   

 Alla våra respondenter uppger hur deras liv i Jehovas vittnen kretsade kring att följa 

principerna för läran och att ledig tid ska läggas på aktivitet inom Jehovas vittne. K18, K33 

och M33 har även uppgett hur den musik, skrift och video de tog del av under tiden i Jehovas 

vittnen skulle vara i linje med läran. Hassans (1990) teori om Mind Control beskriver hur 

sekters doktriner ofta är absolutistiska och ger svar på hur man ska handla i varje given 

situation. Utifrån detta tolkar vi att de före detta medlemmarna i Jehovas vittnen kan uppleva 

en existentiell ångest över de egna självständiga val de tvingas ta och deras ovana att göra 

sådana val.  

Samtliga intervjupersoner beskriver hur de i Jehovas vittnen levde med rädslan för att 

Harmageddon skulle drabba dem om de inte levde enligt läran och för människorna i 

samhället utanför organisationen. Hassan beskriver i teorin om Mind Control hur fobisk 

indoktrinering kan göra sektmedlemmar övertygade om att deras liv utanför sekten skulle bli 

deras undergång och att blotta tanken på detta kan ge dem symtom på panikångest. Om man 

betraktar denna rädsla för Harmageddon och utomstående människor som en fobisk 

indoktrinering så kan det förklara varför våra respondenter känner ångest. Dels därför att de 

utanför organisationen lever som en av de människor som de lärt sig vara rädd för. Men även 

därför att de inte lever enligt läran vilket de lärt sig leder till undergång i Harmageddon. Detta 

kan även förstås utifrån Liedgren Dobronravoffs (2007) begrepp ”floating” som beskriver hur 

en avhoppare som inte har bearbetat sin bakgrund som Jehovas vittne mentalt, fortfarande kan 

dela dess världsbild. Enligt respondenterna anses det inom Jehovas vittnen att livet utanför 

organisationen är negativt och destruktivt. Vi gör antagandet att en person som hoppat av men 

fortfarande delvis delar denna uppfattning kommer uppleva ångest över sin livssituation 

utanför Jehovas vittnen.  

 Två av intervjupersonerna, K32 och M42, berättar hur de vårdats inom psykiatrin och att 

de uppfattat det som att de behandlats väldigt dåligt där. Detta upplevdes främst bero på att 

psykiatrin saknade kunskap om livet i sekter och de psykiska problem som de led av. M42 

diagnoser ändrades flera gånger, där ibland från schizofren, då läkarna inte kunde avgöra vad 

han led av. Järvå (2009) menar att sektavhoppare ofta uppvisar symtom som påminner om 

schizofreni. Hassan (1990) menar i likhet med detta att en sektavhoppare genom fenomenet 

floating, på ett flashback-liknande sätt, kan falla in i psykosliknande tillstånd. Neubeck (2008) 

påstår att personer som utsatts för långvariga trauman kan uppvisa stora likheter med 

schizofreni på ett tidigt stadium. Detta anser hon utgör en stor risk för feldiagnoser som 

resulterar i helt felaktig vård och stigmatisering. M42 har diagnostiserats med en 

personlighetsstörning som psykiatrikern kopplat till hans uppväxt i Jehovas vittnen. Den 

behandling som M42 och K32 påstår sig ha fått, tillsammans med stöd i den tidigare 

forskningen, tyder på brister i psykiatrins kunnande om sektavhoppares psykiska problematik. 

 K32 och M33 beskriver båda svåra psykosomatiska åkommor som de har haft under tiden i 

Jehovas vittnen och även i viss utsträckning efter utträdet. Detta får även stöd av Swartling 

och Swartling (1991) som i sin studie kom fram till att de flesta som lämnade Livets ord led 

av återkommande psykosomatiska besvär. Exempel på symtom de nämner i studien är 

huvudvärk, hjärtklappning, yrsel och magont.  

 

                                                 
10

 Nylund (2004) menar att Livets ord är en sekt. 
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DISKUSSION  
 

Psykosociala behov hos sektavhoppare 

Resultatet av vår undersökning är att sektavhoppare är i omfattande behov av psykosocial 

hjälp från sociala myndigheter. Det handlar om låg utbildning, identitetskris, depression, 

självmordstankar, trakasserier och till en viss utsträckning missbruk.   

 Vi finner våra resultat väldigt intressanta och spännande, de har till stor del stämt överrens 

med den tidigare forskning som vi har tagit upp. Det som vi upptäckte hos våra respondenter 

men inte har kunnat se i den tidigare forskningen är förekomsten av missbruk och ätstörningar 

hos avhoppare.  

Det finns det inte många studier som är gjorda i Sverige på sektproblematik eller kring de 

sekter som finns. Våra resultat har även stärkt vår uppfattning om att sekter kan vara väldigt 

problematiska, farliga och riva upp djupa själsliga sår som tar lång tid att läka för avhopparen. 

Innan studien hade vi ingen större kunskap om Jehovas vittnen och hur deras rörelse såg ut. 

Vid intervjutillfällena blev vi nästintill chockade över hur sluten och manipulativ rörelsen 

Jehovas vittnen verkligen är och hur illa behandlade våra respondenter hade blivit. Det kändes 

väldigt främmande, att höra hur en 18-årig flicka hade blivit utfryst av hela hennes 

umgängeskrets, släkt och vänner. Bara för att hon ville ha en egen identitet, få ha intressen, att 

ha ett jag. Visserligen finns det två sidor av ett mynt. Det finns säkerligen flera församlingar i 

Sverige där medlemmarna tillåts att leva mer ”vanligt”, att de får vara aktiva i föreningsliv 

och ha intressen. Det är dock viktigt att ha kunskapen om att rörelsen Jehovas vittnen är en 

potentiell orsak till psykisk och fysisk ohälsa. Vilket socialarbetare bör vara medvetna om.  

  

Underlag för vägledande anvisningar  

Det ovan nämnda pekar på ett brett problemområde, där socialarbetaren måste hjälpa 

individen i dess hela livssituation. Det handlar om att hjälpa brukare till kunskap om hur 

samhället utanför Jehovas vittnen ser ut. Detta i ett led att göra individen mer självständig. En 

mer korrekt, sanningsenlig och rättvisande kunskap kring hur världen utanför ser ut, kan 

komma att hjälpa klienten att bryta sig loss ifrån sektens lära. Kunskapen kan även dämpa den 

ångest som finns. Våra respondenter har varit rädda för omvärlden som ansetts vara demonisk. 

Att en avhoppare får kunskap kring hur det verkligen ser ut bör mildra ångesten och rädslan. 

Ett exempel kan vara avhoppare från Jehovas vittnen och deras rädsla för Harmageddon eller 

människorna i omvärlden. Avhoppare från andra sekter har liknande symtom och 

skräckbilder, som bland andra Conway och Siegelman (1995) samt  Hassan (1990) beskriver.  

Det måste även göras insatser för att stödja och främja klientens sociala nätverk. Här går 

det att använda sig av de stödorganisationer som finns och att förmedla en kontakt till dessa är 

att rekommendera. Mind Control innebär att sektmedlemmen har inlärda beteenden och 

tankesätt som inte ändras enbart genom att denne lämnar sektens isolering (Hassan, 1990). 

För att råda bot på dessa beteende och tankesätt föreslår vi terapeutiska insatser som 

psykoterapi och kognitiv terapi. Socialarbetare bör ha kunskap om att sektavhoppare kan vara 

utsatta för hot eller trakasserier från sekten. Denna kunskap behövs då påstridiga 

sektmedlemmar kan förhindra och störa vårdinsatser såsom Gunnarsdotter (2005) beskriver. 

De bör även vara medvetna om att missbruk kan uppkomma som ett symtom på den stress 

och ångest som sektavhoppare kan uppleva vid ett utträde. Missbruket bör i så fall 

uppmärksammas och behandlas parallellt med andra insatser.  
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 Vi har använt oss av detta underlag för att utforma vägledande anvisningar åt 

socialarbetare som kommer i kontakt med sektavhoppare. Anvisningarna finns som en bilaga i 

slutet av undersökningen.  

 

Ny kunskap och förslag till vidare forskning 

Den kunskap som vi anser är ny kring sektavhoppare och deras problematik är missbruk och 

ätstörningar. I den tidigare forskning eller de teoretiska utgångspunkter vi har använt oss av, 

har ingen behandlat dessa ämnen. Två av våra respondenter har som sagt uppgett att de 

missbrukat narkotika i samband med sitt avhopp för att dämpa ångestkänslorna. Vi anser att 

medlemskap och avhopp från en sekt kan ge upphov till narkotikamissbruk. Det är därmed 

också viktigt att ha kunskapen kring den problematik ett avhopp och medlemskap kan 

medföra. Det har framkommit i intervjuerna att behandling ofta har riktats emot symptom 

som respondenten har uttryckt det. Missbruk är ett symptom av utträdet, av medlemskapet. Vi 

anser att fokus bör vara lika stort på att underlätta utträdet och integrationen till världen 

utanför sekten, som att motverka och avhjälpa drogmissbruket. Två respondenter har berättat 

om att de lidit av ätstörningar i samband med sitt utträde. Det är här viktigt att ha kunskap om 

att denna problematik kan förekomma hos sektavhoppare. Vi anser att det behövs mer 

forskning för att utreda sambandet mellan ätstörningar och psykisk ohälsa hos sektavhoppare. 

En annan intressant aspekt som en av våra respondenter berättade om, var adoption. Han 

blev adopterad som treåring av ett par som var med i Jehovas vittnen och blev själv döpt in i 

organisationen som sexåring. Det väcker en väldigt intressant frågeställning, som också är ett 

förslag till vidare forskning. Hur ser socialtjänsten på adoptivföräldrars lämplighet då de är 

engagerade i Jehovas vittnen eller annan manipulativ grupp eller sekt? Det känns skrämmande 

att socialtjänsten inte tog hänsyn till föräldrarnas engagemang, eller att de kanske inte ens 

uppmärksammade detta. M42 som är personen i fråga, har fått genomlida otroligt mycket 

smärta och ångest på grund av sitt medlemskap i Jehovas vittnen. Hade socialtjänsten 

uppmärksammat och förstått riskerna som finns med Jehovas vittnen, kunde livet för M42 ha 

sett annorlunda ut. Det är därför av mycket stor vikt att vidare forskning görs kring de sekter 

som finns i Sverige exempelvis Livets ord, Maranata, Scientologikyrkan, Familjefederationen 

etc. Att vidare kartlägga hur medlemmarna behandlas och hur deras psykiska och fysiska 

mående ser ut i sekter.  

 Bristande kunskap verkar finns inom flera områden, det stöds dels av den tidigare 

forskning vi har redovisat. Men även några av våra respondenter har berättat hur de har blivit 

väldigt dåligt behandlade inom psykiatrin. Det har inte funnits någon kunskap kring deras 

problematik. Läget ser liknande ut för socialtjänsten vill vi hävda, det finns ingen beredskap. 

Avhoppare medför en väldigt speciell problematik, insatser måste riktas mot hela individens 

livssituation. Det är viktigt som socialarbetare, eller som psykiatriker, att ha kunskap om att 

individen kan vara helt ensam efter att vänner och familj fryst ut denne. Sektavhoppare kan 

upplevas som förvirrade och psykotiska då de talar i termer av demoner, besatthet och 

kampen mellan gott och ont.    

 Vi hoppas att vår undersökning kommer bidra till att området blir mer uppmärksammat i 

den allmänna debatten, arbetet vid myndigheter och vården samt blir mål för vidare forskning.   
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BILAGA I: 

Vägledande anvisningar för socialt arbete med sektavhoppare 

 
För att skapa en helhetsbild av de sektrelaterade problem som kan förekomma hos en 

avhoppare bör följande områden utredas: Utbildning och färdigheter, missbruk, socialt 

nätverk, självuppfattning, hot och trakasserier samt hälsa. Nedan punktas aspekter av vardera 

område som särskilt ska beaktas.  

 

Utbildning och färdigheter 

 Vad har personen för utbildningsnivå? Finns exempelvis fullständiga grundskolebetyg 

eller gymnasiebetyg? 

 Har personen de grundläggande kunskaperna för att kunna klara sig i samhället? Vet 

denne exempelvis hur man betalar fakturor och söker jobb? 

 Kan personen medveten om de sociala normer som krävs för att kunna förstå och delta 

i sociala sammanhang? Det normsystem som råder i en sekt kan vara väldigt 

annorlunda från det som gäller i det större samhället.   

 

Missbruk 

 Har sektavhopparen börjat med någon form av missbruk för att dämpa ångesten i 

samband med avhoppet? 

 

Socialt nätverk 

 Hur ser sektavhopparens sociala nätverk ut efter avhoppet? Saknas kontakt med 

vänner och familj? 

 

Självuppfattning  

 Har sektavhopparen en svag självkänsla och självuppfattning?  

 Är  personen ambivalent inför att definitivt lämna sekten? Ger detta upphov till 

exempelvis en identitetskris?  

 

Hot och trakasserier 

 Upplever sig sektavhopparen bli hotad eller trakasserad av sektmedlemmar?  

 Blir sektavhopparen behandlad på otillbörligt sätt av sektmedlemmar?  

 Sektavhopparen kan vara van vid en behandling från tiden i sekten som utomstående 

skulle anse oacceptabel men som avhopparen finner sig i. 

 

Hälsa 

 Har sektavhopparen ångest, depression eller självmordstankar? 

 Har sektavhopparen psykosomatiska besvär såsom exempelvis huvudvärk, muskelvärk 

och magont? 

 Har sektavhopparen någon form av ätstörning? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA II: 

Information kring intervjudeltagande 

Vi är två studenter från Örebro Universitet, John Jiton och Gabriel Frisk. Vi skriver en C-

uppsats på termin 7 på Socionomprogrammet, intervjun kommer att bli underlag för 

uppsatsen.  

 

Uppsatsen ämnar att undersöka och få kunskap vad det gäller den personliga problematik som 

före detta medlemmar i nyreligiösa organisationer kan uppleva efter ett utträde. Den kunskap 

intervjun inbringar kommer att ge större vetskap kring den problematik som finns och 

användas till att formulera ett vägledande dokument för hur socialtjänsten ska arbeta på bästa 

sätt.  

 

Ditt deltagande bygger helt och hållet på frivillighet från din sida. Om du inte vill svara på 

frågor som vi ställer dig eller helt avsluta intervjun så är det ett beslut du är fri att ta. Om du 

efter intervjun skulle komma att ångra ditt deltagande kan du kontakta oss och få ditt 

intervjumaterial struket ur studien.  

 

Intervjun kommer att spelas in som ljudupptagning och förvaras som en ljudfil på en säker 

plats där obehöriga inte har tillgång. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att materialet avidentifieras innan det används i uppsatsen eller lämnas till 

utomstående, ingen förutom oss två i studiegruppen får vetskap om att det är du som är 

intervjupersonen.   

 

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas skriftligt och muntligt på Örebro 

universitet. Det skriftliga resultatet kommer dessutom att arkiveras på universitetets bibliotek 

och vara tillgänglig i dess databas.  

 

Om du har några frågor så är det bara att du kontaktar oss. 

 

John Jiton       Gabriel Frisk 

0735970124      0704770184 

jitonjohn@hotmail.com  gabrielfrisk@msn.com 

 

Det går även bra att kontakta vår handledare. 

Pia Hellertz, Fil.dr., socionom och universitetslektor. 

0703134677 

pia.hellertz@telia.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA III: 

 

Intervjuguide 
 

Öppning  
 

Vi läser Socionomprogrammet, Örebro universitet, Termin 7, skriver C-uppsats. Det finns 3 

andra grupper som också skriver om nyreligiösa organisationer då med annat fokus än vårat.  

 

Vårt syfte är att undersöka den personliga problematik som kan uppstå vid utträde från 

nyreligiösa rörelser och vilka behov av stöd och hjälp man kan behöva ha från sociala 

myndigheter.  

 

Ett delsyfte är att utveckla ett dokument med vägledande anvisningar för de socialarbetare 

som kommer i kontakt med före detta medlemmar av nyreligiösa rörelser.  

 

Med denna intervju vill vi få en personlig förståelse hur det är att ha varit i en religiös rörelse 

och hur utträdet upplevs. Det finns väldigt lite konkret forskning på detta område till hjälp för 

socialarbetare såsom kuratorer och socialsekreterare. Det är då angeläget att få information 

och att använda intervjuer är ett väldigt bra sätt att få kunskap kring detta.  

 

Vi vill redan här poängtera att du kan stoppa intervjun när som helst, och är det någon fråga 

som känns jobbig behövs den heller inte besvaras. Vi eftersträvar att det blir ett öppet och 

avslappnat samtal och är det något du undrar över så är det bara att du säger till! 

 

Vi kommer att vara två vid denna intervju, (John eller Gabriel) kommer att ställa 

kompletterande frågor då det känns nödvändigt. Vi kommer att spela in intervjun med hjälp 

av en diktafon för att sedan transkribera (renskriva) materialet. Intervjun kommer att ta 

ungefär 45-60 minuter att genomföra.  

 

Utöver denna intervju kommer vi att ha ytterligare intervjuer med före detta Jehovas Vittnen, 

totalt sex stycken för att vara precis.  

 

Teman – Det vi vill fokusera på är dina upplevelser kring följande teman. 

 

Berätta om: 

Vad heter du? Förnamn räcker.  

 Hur gammal är du? 

 

Livet i Jehovas Vittnen 

Hur lämnade du Jehovas Vittnen? 

Hur länge var du ett Jehovas Vittne? 

Hur skulle du uppskatta ditt psykiska välbefinnande under din tid som Jehovas Vittne? 

Vad hade du för sysselsättning? 

 

Åren precis innan du blev ett Jehovas Vittne 

Vad hade du för sysselsättning? Fritid/arbete/studier 

Hur skulle du uppskatta ditt psykiska välbefinnande åren innan du blev ett Jehovas Vittne? 



 

 

 

Hur kom du med i Jehovas Vittnen? 

 

Livet efter Jehovas Vittnen 

Hur längesedan var det du lämnade Jehovas Vittnen? 

Hur skulle uppskatta ditt psykiska välbefinnande efter utträdet ur Jehovas Vittnen? 

Har du varit i kontakt med några myndigheter eller vårdgivare? Ex: Socialtjänst, psykiatri. 

Hur upplevde du att du blev bemött av myndigheter och vårdgivare? 

Har du varit i kontakt med någon hjälporganisation? 

 

Vilken hjälp har du fått? 

Har du saknat någon hjälp? 

Vad har du haft för sysselsättning efter Jehovas Vittnen? 

Hur ser du idag på tiden som Jehovas Vittne? 

 

Avslutning 
 

 Vi vill slutligen tacka för din hjälp och ditt deltagande! 

Intervjun kommer nu att transkriberas och avidentifieras. 

 

Har du några frågor till oss? 

 

Vi undrar om vi får höra av oss till dig via telefon eller e-post om vi skulle vilja ha svar på 

någon kompletterande fråga som kan uppkomma när vi arbetar med intervjumaterialet? 

 

Om du själv skulle komma på att du missat att säga något som du tycker är av betydelse och 

vill dela med dig, så uppskattar vi om du hör av dig till oss. 

 

  

 

 

 

 


