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Abstract: Studiens syfte är att belysa ett fall av ingångsprocessen i Jehovas 

vittnen samt två fall av ingångsprocessen i den Raeliska rörelsen och diskutera 

dessa mot tre olika modeller av ingångsprocessen i religiösa rörelser, för att sedan 

diskutera och jämföra vilka likheter och skillnader som visas i ingångsprocesserna. 

 

Resultatet tyder på att informanternas ingångsprocess till stor del är väldigt 

individuell. Det finns inslag av olika steg i informanternas berättelser som gör att 

de går att koppla till de tre olika modellerna. Den modell som passar bäst in på de 

tre olika berättelserna över ingångsprocesserna är den modell som är konstruerad 

av Pernilla Liedgren Dobronravoff. Ingen modell kan dock ses som fullständig 

baserat på denna studie. Det förekommer en skillnad emellan de olika 

informanterna från rörelserna Jehovas vittnen och den Raeliska rörelsen i 

ingångsprocesserna, dock förekommer det även skillnader mellan medlemmarna i 

den Raeliska rörelsen när det gäller ingångsprocessen, vilket styrker resultatet som 

tyder på att ingångsprocessen varierar och är väldigt individuell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: ingångprocess, Raeliska rörelsen, Jehovas vittnen, nya religiösa 

rörelser, konversion 
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1 Inledning 

I samband med min B-uppsats valde jag att skriva om utgångsprocessen i Jehovas 

vittnen, då Jehovas vittnen alltid varit en organisation som väckt intresse hos mig. 

När det nu är dags för mig att skriva mitt examensarbete vill jag vända på 

frågeställningen och utforska vad det är som gör att människor väljer att ansluta 

sig till en religiös rörelse. Under våren har jag också läst en läskurs där jag 

fastnade för den Raeliska rörelsen, som är en så kallad ”uforeligion”. Finns det 

något gemensamt mellan dessa två rörelser, Jehovas vittnen och den Raeliska 

rörelsen, som rent ideologiskt står långt ifrån varandra, i deras sätt att attrahera 

medlemmar? Bägge dessa rörelser går att klassificera som ”kontroversiella 

minoritetsreligioner”, det vill säga att de står i ett spänningsförhållande till det 

övriga samhället.1 I Jehovas vittnens fall skapas exempelvis ett 

spänningsförhållande till det övriga samhället genom deras vägran att ta emot 

blodtransfusioner.2 Den Raeliska rörelsen har också ett spänningsförhållande till 

det övriga samhället, framförallt på grund av deras inblandning i diverse 

kloningsverksamheter.3 Att studera ingångsprocessen till dessa två rörelser, och 

religiösa rörelser överlag, är väsentligt då det ger en förståelse för det religiösa 

engagemanget samtidigt som det ger mig fördjupade kunskaper i mitt framtida 

yrke som lärare i religionsvetenskap. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa tre fall av ingångsprocesser i Jehovas vittnen (1) 

och den Raeliska rörelsen (2), och diskutera dessa utifrån tre olika modeller som 

konstruerats över ingångsprocessen i religiösa rörelser, samt jämföra och diskutera 

vilka likheter och skillnader som uppvisas i de tre olika ingångsprocesserna. 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

Vilka likheter med de tre modellerna går att utläsa i informanternas berättelser 

angående ingångsprocessen? 

Vilka likheter och skillnader uppvisas mellan de olika informanternas berättelser 

angående ingångsprocessen? 

 

 

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

Dialogos förlag, sid 13. 
2 https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnen-varf%C3%B6r-inte-blodtransfusioner/  
3 Palmer, Susan och Sentes, Bryan. 2012. The International Raelian Movement. I Olav Hammer 

och Mikael Rothstein (red.): The Cambridge Companion to New Religious Movements. Cambridge: 

Cambridge university press, sid 179/180. 

https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnen-varf%C3%B6r-inte-blodtransfusioner/
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1.2 Avgränsning, material och metod4 

Denna studie kommer av tids- och utrymmesskäl enbart att innefatta 

ingångsprocessen i två religiösa grupper, Jehovas vittnen och den Raeliska 

rörelsen. Detta är också anledningen till att jag valt att begränsa mig till en intervju 

med medlemmar i Jehovas vittnen och två intervjuer med medlemmar i den 

Raeliska rörelsen.  Det empiriska materialet blir således den information som 

medlemmen i Jehovas vittnen och medlemmarna i den Raeliska rörelsen uttrycker 

i samband med intervjuerna. Intervjun med medlemmen i Jehovas vittnen kommer 

att genomföras direkt på plats med personen. När det gäller intervjuerna med 

medlemmarna i den Raeliska rörelsen kommer intervjuerna att genomföras via 

skype. Intervjuerna med medlemmarna i de bägge rörelserna kommer spelas in och 

sedan transkriberas. 

Informanterna som deltar i denna studie är aktiva medlemmar i rörelserna, och 

kontakten har etablerats via telefon, mail och i fallet Jehovas vittnen, även besök. 

Informanterna i den Raeliska rörelsen har själva, efter en presentation av studien 

via mail, anmält sitt intresse att deltaga. De tre informanterna har också tagit del av 

ett informationsbrev angående studien. Intervjupersonen i Jehovas vittnen valdes 

av rörelsen själv ut som informant. Dessa informanter skall inte ses som 

representativa för rörelserna i allmänhet, utan skall betraktas som separata fall. 

Den metod som jag valt att använda mig av i denna studie är en narrativ metod. 

Den narrativa metoden kännetecknas framförallt av att den går att applicera på 

livsberättelser. Den narrativa metoden har också, enligt författaren Anna 

Johansson, som skrivit boken Narrativ teori och metod, sedan mitten av 80-talet 

blivit mer erkänd även i det vetenskapliga sammanhanget.5 Johansson hävdar att 

den narrativa metoden används för att dels samla in men även analysera muntliga 

berättelser där transkribering ingår. Exempelvis kan den narrativa metoden, enligt 

Johansson, vara till fördel då man intervjuar en person och fokuset ligger på 

personliga berättelser, där den personliga berättelsen kan innefatta specifika delar 

av intervjupersonens liv.6 

Livsberättelserna är, enligt Johansson, den berättelse som ”en person berättar om 

sitt liv eller valda delar aspekter av sitt liv”.7 Genom att använda sig av den 

narrativa metoden sätts, enligt Johansson, personens egna tolkningar av sitt liv i 

centrum och den går också att använda för att spegla hur människor ger sina liv en 

mening eller skapar sig själva en identitet.8 Den narrativa metoden skall alltså, 

enligt Johansson, ses som en tolkande aktivitet. En aktivitet där forskaren frågar 

sig: ”Vad betyder den här berättelsen, vilken mening har den? Det är en aktivitet 

                                                           
4 Vissa delar, framförallt metoddelen, förekommer i liknande formuleringar i min B-uppsats. 
5 Johansson, Anna. 2005. Narrativ teori och metod. 1:9. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, sid 21. 
6 Johansson, 2005 s 21/22. 
7 Johansson, 2005 s 23. 
8 Johansson, 2005 s 23/24. 
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där man inte söker efter en enda ”sann” tolkning, utan där man utgår ifrån att varje 

berättelse står öppen för en mångfald tolkningar”.9 

Jan Trost nämner i sin bok Kvalitativa intervjuer den narrativa metoden och hur en 

narrativ intervju bör genomföras. Narrativ är, enligt Trost, en människas berättelse 

om sitt liv och sin livs historia. En narrativ intervju skall, enligt Trost, genomföras 

i tre olika steg. Den icke-styrda intervjun blir det första steget, enligt Trots, det 

skall alltså vara personens egen berättelse, och om den sker i samband med 

muntlig intervju så är det intervjupersonen själv som för samtalet, och intervjuaren 

bör inte avbryta eller på något annat sätt försöka att styra intervjun, förutom ”än att 

uppmuntrande lyssna”.10 Det andra steget, enligt Trots, innebär att intervjuaren 

ställer frågor i anslutning till livshistorien, för att få en djupare och mer klar bild 

över specifika delar av livshistorien, som intervjuaren anser vara av speciell 

betydelse för berättelsen. Frågorna bör också syfta till att få en utfyllnad av 

berättelsen så att de utgör ”kompletterande miniberättelser”.11 

Det tredje steget, enligt Trots, utgörs av frågor som behandlar de sakförhållanden 

som inte kommit fram tidigare under intervjuerna. Det kan exempelvis vara när 

barnen föddes, eller när intervjupersonen gifte sig. Detta steg kan, enligt Trots, 

användas för att kontrollera eventuella oklarheter angående vad den intervjuade 

kan ”ha tänkas menats i vissa sammanhang”.12 

Trots påpekar dock, i samband med hans redogörelse av det första steget, att 

berättelsen eller intervjun till viss del självklart blir styrd av själva 

intervjusituationen, vilket kan leda till att delar av livshistorien aldrig kommer 

fram i berättelsen.13 

Informanterna i denna studie kommer att garanteras anonymitet. Anna Davidsson 

Bremborg nämner, i ett kapitel i Människor och makter 2.0 benämnt Intervjuer, att 

anonymiteten bör garanteras för informanten, samtidigt som de tilldelas ett 

kodnamn. Davidsson nämner också att informanterna i förväg bör vara medvetna 

om att de, i samband med intervjun, i vissa fall kommer att spelas in och att 

materialet senare kommer att användas i ett vetenskapligt sammanhang. 

Informanten har också rätt att när som helst dra sig ur studien.14 

 

 

                                                           
9 Johansson, 2005 s 27. 
10 Trost, Jan. 2014. Kvalitativa intervjuer. 4. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB, sid 49. 
11 Trost, 2014 s 49. 
12 Trost, 2014 s 50. 
13 Trost, 2014 s 49. 
14 Davidsson Bremborg, Anna. 2010. Intervjuer. I Jonas Svensson och Stefan Arvidsson (red.). 

Människor och makter. Halmstad: Högskolan Halmstad, sid 72. 
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2. Jehovas vittnen15 

2.1 Ledarskapet 

Organisationen Jehovas vittnen grundades i slutet av 1800-talet i Amerika av 

Charles Taze Russel, enligt författaren Geroge D Chryssides, för närvarande en 

”Visiting Fellow” vid St.Johns universitet och tidigare ansvarig för Religious 

Studies vid universitetet i Wolverhampton. Chryssides beskriver Russel som en 

karismatisk och dynamisk ledare även om Russel själv aldrig hävdade att han var 

någon profet.16 Russel blev så småningom ledare för sin egen Bibelgrupp 1981, 

och grundade Zions Tract Society.17 Organisation under Russels ledning hade, 

enligt Chryssides, två stycken huvudsyften. Dessa två huvudsyften, enligt 

Chryssides, var att samla människor till Bibelgruppen och studera Bibeln, men 

också sprida den egna litteraturen till en större publik.18 

 

När Russel avled 1916, togs ledarskapet över av Joseph Franklin Rutherford. 

Enligt Chryssides var det under Ruthersfords tid som ledare organisation bytte 

namn till Jehovas vittnen. Chryssides hävdar också att organisationen förändrades 

under Rutherfords ledarskap, de började nu gå ut och knacka dörr för att sprida sitt 

budskap samtidigt som de använde teknologiska hjälpmedel i allt större grad. 

Organisationen genomgick också, enligt Chryssides, stora förändringar under 

Rutherfords ledarskap.19 

 

Efter Rutherfords död 1942 blev Nathan Knorr president och ledare för 

organisationen. Enligt Pernilla Liedgren Dobronravoff, Universitetslektor i socialt 

arbete vid Mälardalens Högskola20, och författare till avhandlingen Att bli, att vara 

och att ha varit – om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige, blev 

Jehovas vittnen under Knorrs ledning mer organiserade som samfund bestående av 

ett prästerskap.21 Efter Knorrs död 1977 har Jehovas vittnen haft två olika 

presidenter, Frederick William Franz och sedan Milton Henzchel. Enligt 

Dobronravoff finns det i dagens Jehovas vittnen olika sällskap som leds av sina 

egna presidenter. Denna förändring i ledarskap och struktur beror, enligt 

Dobronravoff, framförallt på att organisationen ständigt växer.22 

 

 

                                                           
15 Återigen, vissa delar av detta kapitel förekommer i min B-uppsats, men är i viss grad 

omformulerade. 
16 Chryssides, George D. 2016. Jehovah´s Witnesses. Farnham: Ashgate Publishing Limited, sid 49 
17 Chryssides, 2016 s 51. 
18 Chryssides, 2016 s 54. 
19 Chryssides, 2016 s 90. 
20 http://www.mdh.se/personal/VisaPerson?fornamn=Pernilla&efternamn=Liedgren  
21 Liedgren Dobronravoff, Pernilla. 2002. Att bli, att vara och att ha varit – om ingångar i och 

utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige. Lic.-avh., Lunds universitet. Lund: Lunds universitet, sid 43. 
22 Dobronravoff, 2002 s 47. 

http://www.mdh.se/personal/VisaPerson?fornamn=Pernilla&efternamn=Liedgren
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2.2 Ideologi 

Jehovas vittnen som organisation menar att Bibeln är Guds budskap till 

människorna på jorden, och att de tillber den enda sanna Guden, vid namn Jehova. 

De anser också att Jesu Kristus är deras ”räddare och son”.23 De förkastar 

treenigheten, då de genom Bibeln fått kunskap om att Jesus inte är den allsmäktige 

Guden vilket enligt Jehovas vittnen inte ger treenighetsläran någon biblisk grund.24 

Döda Jehovas vittnen, sett ur organisationens synvinkel, befinner sig i ett sorts 

dvala enligt Dobronravoff. De kommer dock, enligt Dobronravoff, i framtiden 

återuppväckas av Gud då han återvänder till jorden. Guds återkomst, enligt 

Dobronravoff, kallas Harmageddon. Då kommer Guds rike att upprättas, och 

domaren över vilka människor som får leva i paradiset är Jesus.25 

 

Jehovas vittnen tolkar också Bibeln, enligt Dobronravoff, på ett sätt som påverkas 

medlemmarnas vardag. En av dessa tolkningar, enligt Dobronravoff, är 

missionsbefallningen, vilket tolkas av Jehovas vittnen på det sätt att de ska sprida 

sin lära vidare. En annan är deras förbud mot att ta emot blod.26 

 

2.3 Medlemsantalet 

Jehovas vittnen har, ända sedan organisationen grundades, ständigt ökat i antalet 

medlemmar. Ända sedan Charles Russels ledarskap i början av 1900-talet har 

Jehovas vittnen expanderat, från att ha varit stationerade mestadels i Amerika 

spreds deras läror till både Kanada och Europa. Statistik är, enligt Chryssides, svår 

att finna men att medlemsantalet ökade står klart.27 Det var framförallt, enligt M. 

James Penton som är som är professor emeritus i historia och Religious Studies vid 

universitetet i Lethbridge och författare till boken Apocalypse Delayed, under den 

tredje presidenten Nathan Knorrs tid Jehovas vittnen ökade markant, och den eran 

kallas, enligt Penton, ”The era of global expansion”.28 Antalet medlemmar i 

Jehovas vittnen, och även de medlemmar som ”gick i tjänsten” ökade från 1942 till 

1977 med cirka 2 miljoner människor. Detta tillskriver Penton politiska och 

sociala skäl, bland annat hävdar Penton att många människor var trötta efter det 

andra världskriget och Jehovas vittnens budskap om ett paradis attraherade många 

människor.29 

 

                                                           
23 https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnens-tro-p%C3%A5/  
24 https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnens-tro-p%C3%A5/  
25 Dobronravoff, 2002 s 29. 
26 Dobronravoff, 2002 s 29/30 
27 Chryssides, 2016 s 57. 
28 Penton, M. James. 2015. Apocalypse Delayed, The Story of Jehovah´s Witnesses. 3. Uppl. 

Toronto: University of Toronto press, sid 104. 
29 Penton, 2015 s 112/113. 

https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnens-tro-p%C3%A5/
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnens-tro-p%C3%A5/
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Från 1977 och framåt har medlemsantalet gått lite upp och ner, enligt Penton, och 

den största ökningen har skett i Sydamerika.30 I dagsläget uppger Jehovas vittnen 

att de är organiserade i 240 länder runtom i världen, och antalet medlemmar 

uppskattas till 8,340,982.31  

 

I Sverige växte Jehovas vittnen fram på 1800-talet, då emigranter från Amerika 

skickade hem material, och en liten grupp anhängare började att träffas och studera 

materialet.32 Organisationen expanderade och 1925 fanns cirka 250 medlemmar 

enligt Dobronravoff. Enligt Dobronravoff var antalet medlemmar 1938 1427 

stycken, men det fanns, enligt Dobronravoff, ett visst motstånd i Sverige under 

denna tid mot medlemmarna då de bland annat vägrade att göra värnplikt.33 

Jehovas vittnen uppger via sin hemsida att det i Sverige i dagens läge finns 22,430 

medlemmar fördelat på 310 församlingar.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Penton, 2015 s 163. 
31 https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/v%C3%A4rlden-%C3%B6ver/  
32 Dobronravoff, 2002 s 36. 
33 Dobronravoff, 2002 s 41. 
34 https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/v%C3%A4rlden-%C3%B6ver/SE/  

https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/v%C3%A4rlden-%C3%B6ver/
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/v%C3%A4rlden-%C3%B6ver/SE/
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3. Raeliska rörelsen 

3.1 Ledarskapet 

Den internationella Raeliska rörelsen grundades 1974 av Claude Vorilhon (senare 

känd som Rael). Vorilhon, född 1946, växte upp i Ambert, Frankrike. Han var det 

enda barnet till en 15-årig flicka, och hans far var en jude som gömde sig i 

Frankrike för nazisterna. Vorilhon studerade tillfälligt i en katolsk skola från 9 års 

ålder, men blev aldrig döpt och avslutade sina studier där vid 15 års ålder. Efter det 

följde ett par år som tonåring i Paris, där han försörjde sig som sångare. Han 

träffade senare en kvinna som blev hans fru och de fick två barn. 1973 grundade 

Claude också en tidning kallad Auto pop där framförallt bilar och formel 1-körning 

stod i fokus.35 

Den 13 december 1973 upplevde Vorilhon, enligt egen utsago, en kontakt med 

utomjordingar. De berättade för honom att han var utvald, då han som son till en 

katolsk mor och en judisk far var en ”idealisk länk mellan två viktiga folkslag i 

historien”.36 Vidare hävdar Rael att han valdes som ledare för den Raeliska 

rörelsen på grund av att han var född efter den första atomexplosionen 1945 samt 

att han var en icke vetenskapsman och icke litterär person, vilket enligt Rael 

innebar att han i sin kontakt med människor skulle förklara och skriva saker på ett 

enkelt sätt som alla människor skulle förstå, vilket i sin tur skulle förenkla 

kontakten och budskapet med övriga människor.37 

Raels ledarskap beskrivs som strikt. Det finns också två nivåer av medlemskap i 

den Raeliska rörelsen, majoriteten utgörs av ”vanliga” raelianer, de som 

visserligen är döpta men har ett mindre engagemang i rörelsen. Den högre nivån 

av medlemmar utgörs av Rael själv som ”Guide of Guides” därefter (i 

rangordning) ”Bishop guides” ”Priest guides” ”the Animators” ”the Assistant 

Animators” ”Probationers”. Tre ”Bishop guides” sitter i ”de vises råd”, och dessa 

beslutar också om sanktioner mot medlemmar som bryter emot rörelsens regler.38 

3.2 Ideologi 

Den Raeliska rörelsen tror att människorna skapades av varelser kallade Elohim. 

Dessa varelser besökte jorden för tusentals år sedan och skapade människan och 

andra livsformer som en avbild av sig själva. Den Raeliska rörelsen hävdar att 

deras tro baseras på vetenskap och deras motto är ”vetenskap är vår religion: 

religion är vår vetenskap”.39 Bibeln är enligt den Raeliska rörelsen misstolkad, och 

deras ledare Rael betraktas som den fjärde profeten.40 Rael själv hävdar att han 

                                                           
35Palmer/Sentes s 167. 
36 Rael. 2002. Budskapet från utomjordingar. Tallin: Raeliska rörelsen Stockholm, sid 12. 
37 Rael, 2002 s 12/13. 
38 Palmer/Sentes, 2012 s 176. 
39 Palmer/Sentes, 2012 s 171. 
40 Palmer/Sentes, 2012 s 171/172. 
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genom studier tillsammans med Elohim fått en kunskap om Bibelns egentliga 

budskap och har översatt de delar som enligt honom själv är viktiga.41 Det är 

framförallt med vetenskapliga och teknologiska tillägg Rael gör en ny tolkning av 

Bibeln, exempelvis hur laboratorium skapade celler på kemisk väg (första 

Moseboken 1:11) eller hur människan på vetenskaplig väg kan förlänga livet 

(första Moseboken 3:22).42 

Den Raeliska rörelsen tror också att dessa varelser, Elohim, inom en snar framtid 

kommer att återvända till jorden. Den Raeliska rörelsen ser det som sitt mål att 

sprida kunskap om människans riktiga ursprung till allmänheten samtidigt som de 

vill välkomna Elohim tillbaka till jorden genom att bygga en ambassad. Denna 

ambassad ska fungera som ett ”tredje tempel”, och bör byggas på en neutral plats i 

världen, då Elohim vill undvika konflikter med de styrande regeringarna.43 

 

3.3 Medlemsantalet 

Den Raeliska rörelsen räknas idag som kanske den största ”uforeligionen” i 

världen med cirka 60.000 medlemmar.44 De anger på deras hemsida att de är 

verksamma i de flesta världsdelar. Den svenska rörelsen består av cirka 20 

medlemmar.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
41 Rael, 2002 s 17. 
42 Rael, 2002 20-22. 
43 Palmer/Sentes, 2012 s 169/170. 
44 Palmer/Sentes, 2012 s 167. 
45 http://sv.rael.org/faq  

http://sv.rael.org/faq
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4. Tidigare forskning gällande anslutningsprocesser i nya 

religiösa rörelser 

I detta kapitel kommer Pernilla Liedgren Dobronravoffs, Robert W. Balch och 

David Taylors samt Liselotte Frisks forskning att redovisas. Anledningen till att 

jag valt denna forskning är, i Pernilla Liedgren Dobronravoffs fall, att hon forskat 

om Jehovas vittnen, och ingångsprocessen, vilket är en av de rörelser som min 

egen uppsats baseras på. Detsamma kan sägas om Balch och Taylors forskning, 

den berör en ”uforeligion” och anslutning, och även om den specifikt inte 

behandlar den Raeliska rörelsen är den intressant då den ligger ungefär inom 

samma ”område”. Frisks forskning valdes då den till viss syftar till att undersöka 

anslutningsprocessen samt innehåller ett stort empiriskt material. 

I nästa kapitel kommer anslutningsmodeller att presenteras under en egen rubrik 

kallad ”Olika modeller över ingångsprocessen i nya religiösa rörelser”. Ett viktigt 

tillägg är att de författare och den tidigare forskning som presenteras i detta kapitel 

inte har några egna modeller angående anslutningen presenterade, de nämner dock 

vissa drag som relaterar till de olika modellerna som senare kommer att redovisas. 

4.1 Pernilla Liedgren Dobronravoffs forskning 

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

varit – om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige. Avhandlingens 

syfte är att undersöka ingångs- och utgångsprocesserna i Jehovas vittnen.46 

Dobronravoffs empiriska material består av 20 personer, 10 personer som vid 

tidpunkten var medlemmar i rörelsen och 10 personer som var före detta 

medlemmar i rörelsen.47 I samband med ingångsprocesserna nämner Dobronravoff 

några grundläggande faktorer som gör att människor lockas till Jehovas vittnen, 

eller vilka förhållanden som skapar förutsättningar för att människor söker sig till 

Jehovas vittnen. De faktorer Dobroravoff har identifierat bland sina informanter, 

där hon har använt sig av hela sitt empiriska material, kallar hon mottaglighet och 

attraktion. Mottagligheten består, enligt Dobronravoff, av öppenhet, ungdom, 

kristet föräldrahem eller en längtan efter mening i tillvaron.48 

Öppenheten som faktor kan bestå av att informanterna, enligt Dobronravoff, 

befann sig i en tidpunkt i livet då de exempelvis hade flyttat eller bytt arbete vilket 

gjorde dem mer öppen för vissa idéer. Ungdomen är en annan faktor enligt 

Dobronravoff, då merparten av hennes informanter var 20 år eller yngre när de 

döpte sig som vittnen. Alla informanter utom en hade även vuxit upp i ett, som 

Dobronravoff betecknar det, kristet föräldrahem vilket även gör det till en faktor. 

Den sista faktorn, enligt Dobronravoff, är att de flesta informanterna har uppgett 

                                                           
46 Dobronravoff, 2002 s 98. 
47 Dobronravoff, 2002 s 135. 
48 Dobronravoff, 2002 s 134-136. 
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att de, redan innan kontakten med Jehovas vittnen hade en längtan efter mening i 

tillvaron. Det vill säga att de sökt efter en mening med livet.49 

Attraktionen beskriver Dobronravoff som två separata faktorer. Dels den religiösa 

attraktionen, där Jehovas vittnens tro och dess tydliga livsregler attraherar. Den 

andra attraktionen, den sociala, uppger bara en informant att han känt. Den sociala 

attraktionen handlar, enligt Dobronravoff, helt enkelt att om bli accepterad som 

man är.50 

Enligt Dobronravoff skiljer sig dessa faktorer också emellan de informanter som är 

medlemmar och de som varit tidigare medlemmar. Enligt Dobronravoff betonar de 

aktiva vittnena de religiösa faktorerna, och de avhoppade vittnena hävdar att det 

var de sociala faktorerna som fick dem att bli medlemmar.51 

Dessa faktorer skiljer sig ifrån de steg i Dobronravoffs modell som senare i 

uppsatsen kommer att redovisas. Faktorerna är något Dobronravoff har identifierat 

hos sina informanter innan de påbörjar ingångsprocessen, men informanterna 

behöver inte nödvändigtvis omgärdas av alla de faktorer Dobronravoff belyst.52 

 

4.2 Balch och Taylors forskning 

Robert W. Balch och David Taylor har skrivit en artikel, publicerad 1977, kallad 

”Seekers and Saucers – The Role of the Cultic Milieu in Joining a UFO Cult”. 

Deras syfte är att redogöra för vad det är som lockar människor till en ”UFO-kult”. 

Genom att delta i möten som ”hidden observers” kom de under sex veckor i 

kontakt med olika familjer som var involverade i rörelsen, och kunde följa deras 

dagliga liv samt samla in empiriskt material.53 Enligt Balch och Taylor startade 

personernas anslutningsprocess i de flesta fall med att de kom i kontakt med 

rörelsen under ett av deras möten. Blev de intresserade av det budskap rörelsen 

förde fram följde ytterligare möten, möten som enligt Balch och Taylor skulle ske 

på en hemlig plats. Platsen för mötet meddelades sedan med kort varsel.54 

Personerna som sedan, efter detta hemliga möte, var intresserade av att gå med i 

rörelsen hamnade i något som Balch och Taylor kallar ”Buffer camp” där de fick 

umgås med nya medlemmar. Interaktionen mellan gamla och nya medlemmar var, 

enligt Balch och Taylor, minimal och skedde endast då de nya medlemmarna ville 

ställa frågor till de gamla medlemmarna. Balch och Taylor beskriver 

                                                           
49 Dobronravoff, 2002 s 136-138. 
50 Dobronravoff, 2002 s 139-140. 
51 Dobronravoff, 2002 s 141. 
52 Dobronravoff, 2002 s 134-135. 
53 Balch, Robert W., Taylor, David. 1977. Seekers and Saucers – The Role of the Cultic Milieu in 

Joining a UFO Cult. The American Behavorial Scientist 20.6: sid 3/4. 
54 Balch/Taylor, 1977 s 7. 
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anslutningsprocessen som väldigt kortvarig, endast några dagar, och beskriver 

också hur många av de nya medlemmarna inom kort tid hoppade av rörelsen.55 

Balch och Taylor beskriver också faktorer som bidrog till att personer anslöt till 

rörelsen. De nya medlemmarna beskrivs som ”sökare efter sanningen” redan innan 

de anslöt till rörelsen, de var också människor som flyttade ofta, varvid de saknade 

ägodelar eller sociala kontakter i området där de anslöt. Budskapet rörelsen förde 

fram, som enligt Balch och Taylor var en blandning mellan kristendom och 

metafysik och anspelade på exempelvis flygande tefat och Jesus återuppståndelse, 

var även det en faktor som spelade in när människor valde att ansluta till rörelsen. 

Rörelsens budskap angående metafysiken betonar författarna som extra viktig, då 

allting (exempelvis flygande tefat) i en metafysisk ”värld” är möjlig.56 

4.3 Liselotte Frisks forskning 

Liselotte Frisk har skrivit avhandlingen Nya religiösa rörelser i Sverige: Relation 

till samhället/världen, anslutning och engagemang. Syftet Frisk har med sin 

avhandling är att analysera de ny religiösa rörelserna ”utifrån några centrala 

religionssociologiska och socialpsykologiska frågeställningar. Det gäller för det 

första rörelsernas relation till samhället/världen samt för det andra hur samband 

mellan faktorer relaterade till anslutning, engagemang och relation till samhället 

världen kan gestaltas”.57 Frisks empiriska material består av intervjuer med 

sammanlagt 237 personer från sex olika rörelser. De sex rörelserna var Hare-

Krishna-rörelsen, Osho-rörelsen, Siddha Yoga rörelsen och Transcendental 

Meditation rörelsen samt Scientologi-kyrkan och antroposofi.58Frisk utgår i sina 

intervjuer angående anslutningsprocessen från flera frågor som ”syftar till att 

belysa medlemmarnas bakgrund och hur anslutningsprocessen går till”.59 

Frisk har också utformat sex hypotetiska antaganden som hon avser att pröva på 

det empiriska materialet, för att se om hon finner stöd för dessa. Dessa antaganden 

belyser Heltidsengagerade rörelser, skillnaden mellan Heltidsengagerade och 

deltidsengagerade rörelser, medlemmarnas bakgrund, anslutningen till 

Heltidsengagerande rörelser, Praktikcentrerade rörelsers värderingar 

(Praktikcentrerade rörelser strävar efter att ge deras medlemmar framgång eller 

status i samhället) och slutligen skillnaden mellan Praktikcentrerade rörelser och 

ideologicentrerade rörelsers spänning till fenomenvärlden. Fenomenvärlden, enligt 

Frisk, är exempelvis synen på sexualitet, disciplin eller arbete.60  

                                                           
55 Balch/Taylor, 1977 s 8. 
56 Balch/Taylor, 1977 s 14/15. 
57 Frisk, Liselotte. 1993. Nya religiösa rörelser i Sverige: relation till samhället/världen, anslutning 

och engagemang. Diss., Åbo universitet. Åbo: Åbo Akademis förlag, sid 4. 
58 Frisk, 1993 s 121/122. 
59 Frisk, 1993 s 129. 
60 Frisk, 1993 s 101-120. 



 

16 
 

Resultatet Frisk får fram i sina intervjuer med medlemmarna i de sex olika 

rörelserna är dels att anslutningen till nya religiösa rörelser inte innebär någon 

drastisk förändring för de individuella personerna. Många av de intervjuade 

personerna uppger också, enligt Frisk, att de inte gjort några radikala avsteg från 

det tidigare liv som de levde, och medlemskapet har inte medför någon radikal 

brytpunkt med det tidigare livet.61 

Enligt Frisk kan anslutningen till dessa nya religiösa rörelser inte heller kopplas till 

att intervjupersonerna upplevt någon vändpunkt, kris eller depression i samband 

med anslutningsprocessen. Det sociala kontaktnätet är inte heller det viktigaste i 

anslutningsprocessen, enligt Frisk, det vill säga att gruppen och andra medlemmar 

inte utgör huvudorsaken till att individen ansluter till rörelsen. Frisk finner dock 

stöd i sin undersökning angående ett hypotetiskt antagande nämligen att 

Heltidsengagerande rörelser har en mer passiv anslutning, då deras umgänge av 

naturliga skäl är centrerat kring övriga medlemmar i gruppen, än de rörelser där 

individen är deltidsengagerad.62 

Frisk finner även stöd för ett annat hypotetisk antagande, nämligen att de 

intervjupersoner som var aktiva i heltidsrörelser var mindre engagerade i samhället 

och hade mindre att förlora. De medlemmar som var engagerade i yngre 

Heltidsengagerande rörelser gav också, enligt Frisk, ”över huvud taget intryck att 

vara på kant med en etablerad tillvaro än medlemmar i deltidsengagerade 

rörelser”.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Frisk, 1993 s 284/285. 
62 Frisk, 1993 s 112/285/286. 
63 Frisk, 1993 s 286. 
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5. Olika modeller över anslutningsprocessen i nya 

religiösa rörelser. 

I detta kapitel redovisas tre olika modeller över anslutningsprocessen till religiösa 

rörelser. Modellerna över anslutningsprocesserna kommer att redovisas modell för 

modell, där de olika stegen beskrivs. I slutet av detta kapitel kommer även en 

tabell redovisas, för att visa vilka steg som liknar varandra i de olika modellerna. 

De tre modellerna som kommer att redovisas är Lewis R. Rambos modell som han 

redovisar i boken Understanding Religiouos Conversion, John Lofland och 

Rodney Starks modell i artikeln ”Becoming a World-Saver: A Theory of 

Conversion to A Deviant Perspective” samt Pernilla Liedgren Dobranroffs modell 

som finns i avhandlingen Att bli, att vara och att ha varit – om ingångar i och 

utgångar ur Jehovas vittne i Sverige. 

5.1 Det empiriska materialet 

Det empiriska materialet dessa modeller bygger på varierar, samtidigt som det 

finns vissa likheter. Rambos empiriska material består av intervjuer med personer 

som anslutit till Familjefederationen för Världsfred och Enighet, personer som 

konverterat från kristendom till judendom och vice versa, samt personer Rambo 

benämner japanska sekularister som konverterat till kristendom. Det bör dock 

noteras att Rambo aldrig nämner exakt till antalet hur många han intervjuat, men 

enligt Rambo själv handlar det om ”numerous people”.64 Lofland och Stark 

empiriska material bygger, i likhet med Rambo, på studier och intervjuer av en 

liten grupp medlemmar i Familjefederationen för Världsfred och Enighet. 65 Det 

empiriska material Pernilla Liedgren Dobronravoff bygger sin modell på består av 

intervjuer med sju medlemmar som vid intervjutillfällena var medlemmar i 

Jehovas vittnen. Det skall också poängteras att Liedgrens modell bygger på 

personer som konverterat till Jehovas vittnen utan att ha vuxit upp i, eller med 

familjemedlemmar, som tillhör rörelsen.66 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Rambo, Lewis R. 1993. Understanding Religious Conversion. New Haven, London: Yale 

university press, preface, sid xi. 
65 Lofland, John, och Stark, Rodney. 1965. Becoming a World- Saver: A Theory of Conversion to a 

Deviant Perspective. American Sociological Review 30 (6): sid 862-875. 
66 Dobronravoff, 2002 s 141/42. 
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5.2 Lewis R. Rambos modell 

1. ”Kontext”. Konverteringen sker inom en kontext, där den potentielle 

konvertitens omgivning är viktig, exempelvis vilka sociala, kulturella eller 

religiösa möjligheter som finns tillgängliga för konvertiten.67 

2.”Kris” Den potentielle konvertiten genomgår en kris. Krisen kan vara religiös, 

politisk eller psykologisk.68 

3.”Sökande”. Den potentielle konvertiten påbörjar ett sökande för att lösa krisen, 

exempelvis via ett religiöst engagemang.69 

4.”Mötet”. Den potentielle konvertiten möter en representant för ett trossamfund, 

exempelvis via missionärsverksamhet.70 

5.”Umgänge”. Den potentielle konvertiten och representanten för trossamfundet 

börjar att umgås.71 

6. ”Åtagande”. Efter en period med intensivt umgänge kan den potentielle 

konvertiten få ett ultimatum, eller åtagande, av rörelsen. Det kan vara att 

exempelvis döpa sig, då detta, sett ur rörelsens perspektiv, visar att den potentielle 

konvertiten vill stärka sin relation till gruppen. Den potentielle konvertiten kan 

själv också välja att göra detta åtagande.72 

7.”Konsekvenser”. Konversionen är fullbordad och skapar konsekvenser. 

Konsekvenserna kan exempelvis vara synen på sig själv, alkohol, sexualitet eller 

politik. Konsekvenserna kan variera beroende på vilken rörelse konvertiten gått 

med i.73 

 

5.3 Lofland och Starks modell 

1.”Spänning”. Den potentielle konvertiten upplever en intensiv och varaktig 

spänning till följd av exempelvis arbetslöshet, dödsfall i familjen eller problem i 

äktenskapet.74 

2.”Problemlösningar”. För att lösa problemen vänder sig den potentielle 

konvertiten exempelvis till religionen.75 

                                                           
67 Rambo, 1993 s 20. 
68 Rambo, 1993 s 45. 
69 Rambo. 1993 s 56/57. 
70 Rambo, 1993 s 66/67. 
71 Rambo, 1993 s 102. 
72  Rambo, 1993 s 125. 
73 Rambo, 1993 s 142-151. 
74 Lofland/Stark, 1965 s 864. 
75 Lofland/Stark, 1965 s 867. 
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3.”Sökande”. Den potentielle konvertiten identifierar sig nu som en religiös sökare 

för att finna lösningen på problemen.76  

4.”Vändpunkten” Den potentielle konvertiteten kommer i kontakt med rörelsen vid 

en vändpunkt i livet, exempelvis vid individuella misslyckanden inom utbildning, 

jobb eller liknande situationer.77 

5.”Känslomässiga band”. Den potentielle konvertiten skapar ett känslomässigt 

band med någon eller några medlemmar i gruppen, och börjar acceptera deras 

åsikter.78 

6.”Starka känslomässiga band”. Den potentielle konvertiten reducerar eller kapar 

helt de känslomässiga band de har med människor utanför rörelsen. 

7.”Intensivt umgänge”. För att konvertering skall ske umgås den potentielle 

konvertiten nu intensivt med medlemmar i rörelsen, det vill säga på en daglig basis 

under en period av flera timmar.79 

 

5.2 Pernilla Liedgren Dobronravoffs modell. 

1. ”Kontakt”. Den potentielle konvertiten kommer i kontakt med rörelsen. Detta 

kan ske genom ett eget initiativ eller genom missionsverksamhet, exempelvis 

besök i hemmet eller kontakt via vänner.80 

2.”Bibelstudier”. Den potentielle konvertiten börjar att studera Bibeln med 

rörelsen, hur länge den potentielle konvertiten studerar Bibeln rent tidsmässigt kan 

variera.81 

3. ”Ifrågasättande”. Den potentielle konvertiten kan i vissa fall ha svårt att 

acceptera rörelsens värderingar, och dessa tankar förstärks genom ett 

ifrågasättande från den närmaste omgivningen angående deras val att genomföra 

Bibelstudier. Detta kan leda till att den potentielle konvertiten under en tid tar 

avstånd från Jehovas vittnen.82 

4. ”Accepterande”. Efter ett eventuellt uppehåll accepterar nu den potentielle 

konvertiten rörelsens värderingar och närmar sig återigen rörelsen.83 

                                                           
76 Lofland/Stark, 1965 s 868. 
77 Lofland/Stark, 1965 s 870. 
78 Lofland/Stark, 1965 s 871. 
79 Lofland/Stark, 1965 s 873. 
80 Dobronravoff, 2002 s 142. 
81 Dobronravoff, 2002 s 143. 
82 Dobronravoff, 2002 s 144. 
83 Dobronravoff, 2002 s 147. 
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5. ”Missionerande”. Den potentielle konvertiten har kommit till insikt om att 

rörelsen står för den rätta tron och kan nu företräda dem i tjänsten, det vill säga 

börja med missionsverksamhet.84 

6. ”Dopet”. Dopet symboliserar att den potentielle konvertiten nu konverterat, och 

även till fullo accepterat rörelsens sätt att leva.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
84 Dobronravoff, 2002 s 148. 
85 Dobronravoff, 2002 s 149. 
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5.5 Tabell över de olika modellerna 

Nedanstående tabell redovisas i syfte att illustrera de olika modellernas steg vid 

varandra, det vill säga vilka steg i konversionen som påminner om varandra. 

Rambos modell. Lofland och Starks 

modell. 

Dobronravoffs modell. 

1. Kontext   

2. Kris 1. Spänning 

2. Problemlösningar 

 

3. Sökande 3. Sökande 

4.Vändpunkten 

 

4.Mötet 4. Vändpunkten 

(Vändpunkten innefattar 

även en kontakt, eller 

möte med rörelsen.) 

1. Kontakt 

 

5. Umgänge 5. Känslomässiga band. 

6. Starka känslomässiga 

band 

7. Intensivt umgänge 

2. Bibelstudier 

3.Ifrågasättande 

4. Accepterande 

5. Missionerande 

6. Åtagande  6. Dop 

7. Konsekvenser   
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5.6 Diskussion angående de olika modellerna 

I ovanstående del har jag framförallt försökt att ge exempel på vilka likheter som 

finns emellan de olika stegen, vilket även belyser skillnaderna. En intressant 

aspekt som varje författare lyfter fram är att dessa steg inte nödvändigtvis behöver 

komma i den ordning de beskriver i sina modeller, samt att vissa personer inte 

genomgår alla steg. Vilken förklaring ger då författarna till detta? Dobronravoff 

nämner bara kort att alla hennes informanter inte nödvändigtvis gick igenom alla 

faser, Lofland och Stark nämner visserligen att deras studier endast fokuserar på en 

rörelse, så det kan variera i andra rörelser, och Rambo skriver enbart att stegen inte 

är universella.86 Detta är något som kanske hade behövt förklaras närmare av 

författarna, varför det kan skilja sig åt i både vilken ordning stegen förekommer, 

samt varför vissa konvertiter inte genomgår alla steg. 

Jag vill även poängtera att två av författarna beskriver hur deras modeller bör 

kunna fungera som en generell modell, dock ej Dobronravoff, över 

ingångsprocessen för olika religiösa rörelser, alltså både nya religiösa rörelser samt 

äldre religiösa rörelser.87 

I tabellen ovan går det att urskilja hur de olika stegen i vissa fall påminner om 

varandra. Ett steg som har varit svårt att placera ut är Dobronravoffs 

”Ifrågasättande”. Det steget innebär att vissa potentiella konvertiter under det 

steget drar sig undan rörelsen, andra brottas däremot med ett mer mentalt 

ifrågasättande, vilket gör att de fortfarande umgås med medlemmar i rörelsen. 

Dobronravoffs modell skiljer sig också åt jämfört med de andra modellerna då den 

inte innehåller några steg som tyder på att hennes informanter har genomgått 

någon sorts kris, eller aktivt har inlett ett sökande efter en lösning på denna kris. 

Den sociala gemenskapen är också en viktig del. Att umgås med rörelsen är något 

som alla författare har gemensamt, i varierande grad. Lofland och Starks modell 

betonar vikten av att umgås intensivt och skapa personliga band med en eller flera 

medlemmar, och även Rambos modell nämner att ett intensivt umgänge leder fram 

till nästa steg. Även om Dobronravoffs modell inte nämner det så innebär hennes 

fyra första steg, enligt min tolkning, att den potentielle konvertiten umgås med 

medlemmar i rörelsen, framförallt under stegen ”Bibelstudier” och 

”Missionerande”.  

Lofland och Starks modell skiljer sig från de övriga modellerna när det gäller den 

sista fasen. De hävdar att det intensiva umgänget leder fram till konverteringen. I 

de övriga modellerna behövs ett åtagande från den potentielle konvertiten, 

exempelvis ett dop. 

 

                                                           
86 Dobronravoff, 2002 s 142, Lofland/Stark, 1965 s 874, Rambo, 1993 s 165. 
87 Lofland/Stark ,1965 s 862, Rambo, 1993 s 4. 
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6 Intervju med Anders88, medlem i den Raeliska rörelsen. 

Anders är 43 år, döpt Raelian, och har varit medlem i den Raeliska rörelsen i 22 

års tid. Anders berättar hur han kom i kontakt med den Raeliska rörelsen via ett 

föredrag någonstans i mellersta Sverige. Anders kände då hur deras budskap 

tilltalade honom, så han bestämde sig för att ta reda på mer information. Anders 

började att läsa boken Budskapet från utomjordingar, för att, som Anders 

beskriver, skaffa sig mer information:  

Ja det var en konferens, och man ville ju bilda sig en uppfattning först innan 

man engagerar sig, men jag tyckte ju även att det lät intressant det som sades 

på föredraget, men det var ju också bara en sammanfattning av det som står i 

boken som innehåller helheten så det var ju klart att jag ville läsa boken först 

och bilda mig en uppfattning och då gjorde jag det. 

Anders berättar hur han läste boken två gånger, och jämförde med vad som stod i 

Bibeln och Koranen, för att kolla upp att Raels bok stämde. Anders känner själv att 

han inte hade någon religiös kris eller sökte sig till ett religiöst engagemang, för 

hans del handlade det mer om att hans politiska intresse stämmer med de 

värderingar den Raeliska rörelsen förespråkar, även om han säger att han tror att 

det finns en viss sanning i andra religioner: 

Jag är mer politiskt intresserad och engagerad…innan det så var jag…jag 

funderade på att engagera mig i kanske Amnesty eller Greenpeace…det här 

var egentligen snarare i den linjen, jag är annars ganska skeptiskt emot 

religion…men bland annat så trodde jag det som vi säger, att det finns en 

kärna av sanning i andra religioner… 

Anders återkommer också senare i intervjun till tankegångar om den religiösa 

krisen. Han beskriver detta som en fördom, då han själv inte anser att han hade 

någon religiös kris innan han kom i kontakt med den Raeliska rörelsen, och 

Anders påpekar också att han inte ser den Raeliska rörelsen som en religion, utan 

snarare som en rationell förklaring på tidigare religioner. 

Anders upplever dock att han hamnade rätt när han väl blev medlem i den Raeliska 

rörelsen, han tycker att det var häftigt att det fanns en organisation som redan 

jobbade för de värderingarna och den samhällssynen Anders har, men även frågor 

kring vetenskap som han hade ett stort intresse för. Anders berättar också att han 

fastnade för Raels böcker då de kombinerar både andliga och filosofiska aspekter. 

Anders upplevde också att livet blev lättare när han blev medlem i den Raeliska 

rörelsen:” Ja alltså både och, för mig var det ju en…alltså jag fick väldigt mycket 

inspiration och energi kan jag känna när jag läste det här och bestämde mig för att 

bli medlem” 

                                                           
88 Anders är ett fingerat namn, övriga informanters namn som förekommer i denna uppsats är också 

fingerade. 
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Anders uppger att han inte umgicks särskilt intensivt med medlemmar i den 

Raeliska rörelsen under den tid som han blev medlem, det fanns dock väldigt få 

personer i rörelsen då Anders bestämde sig för att bli medlem skall tilläggas. Han 

upplever heller inte att hans engagemang i rörelsen påverkade relationen till 

samhället:  

Nej, det är ju viktigt att säga också att vi har ju inte skapat någonting...vi får 

ju ingen ersättning eller lön, så alla som är medlemmar måste ju ha ett 

vanligt jobb, man måste ju tjäna sina egna pengar så man kan ju inte isolera 

sig så från samhället, som i vissa religioner. 

Anders framhåller också att hans engagemang i rörelsen inte har förändrat hans 

umgänge eller relation till vänner och familj, inte under processen när han blev 

medlem och inte heller efteråt, i alla fall inte från hans sida: 

Alltså jag har en kompis som är lärare i geologi och det är klart, vi har helt 

olika syn på typ evolutionsteorin…men det spelar ingen roll, samma sak som 

om jag har en kompis som tror på Gud eller så, det är inget konstigt för mig, 

det är som att man kan tycka om olika musik… 

Anders kände heller aldrig av att han utsattes av någon press från rörelsen, eller 

fick något åtagande att bli medlem. Det var helt och hållet hans eget val att bli 

medlem, och han betonar återigen att det inte fanns någon press från rörelsen håll 

om att han skulle bli medlem, det var helt och hållet hans egen drivkraft som låg 

bakom valet att bli medlem.  

Anders upplever dock att hans engagemang i den Raeliska rörelsen har fått 

konsekvenser för honom, både positiva och negativa. Bland annat så berättar 

Anders att han, på grund av hans engagemang i rörelsen, blivit nekad jobb och 

smutskastad i media. 

Dock så uppger Anders att det även varit positiva konsekvenser efter att han blivit 

medlem i den Raeliska rörelsen, han berättar hur rörelsen inte har så väldigt många 

levnadsregler när det gäller medlemmarna, men de få som finns strävar han efter 

att leva efter. Han berättar hur han innan han blev medlem brukade tobak, något 

som han idag har slutat med. Alkohol intas även det måttligt berättar Anders, 

samtidigt som han anser att han har utvecklat sin meditationsteknik efter inträdet i 

rörelsen. Synen på djur och natur ser Anders också som en positiv konsekvens av 

hans engagemang i rörelsen: 

Sen tycker jag att för mig gav det en liten annan syn på naturen och 

livet…för jag ser ju saker nu som att de är skapade och designat som ett 

slags konstverk och det tycker jag har en för mig… jag respekterar naturen 

mer och det har också gjort mig mer nyfiken på naturen och djur och sådana 

saker… 
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6.1 Intervju med Anna, medlem i Jehovas vittnen 

Anna är 48 år gammal och har varit medlem i Jehovas vittnen i 28 år. Hon kom 

först i kontakt med rörelsen när hon fick besök av Jehovas vittnen i hemmet. Anna 

började därefter att läsa Bibeln på egen hand, samtidigt som hon fortsatte studera 

Bibeln med medlemmar i Jehovas vittnen i sin bostad och i den lokala 

församlingens Rikets sal, där hon även lyssnade på föreläsningar om Jehovas 

budskap. 

Anna berättar också att hon nästan direkt förstod att det budskap Jehova ville 

förmedla till människorna på jorden var det rätta budskapet. Hon fortsatte därför 

med Bibelstudier, och dessa tog enligt Anna inte mer än några månader, men hon 

påpekar också att hon studerade Bibeln på egen hand i hemmet:” Då fortsatte jag 

att studera Bibeln hela tiden nästan, jag läste varje dag och det gör jag idag också 

kan jag säga” 

Anna beskriver att hon inte kände av någon religiös kris eller någon spänning i 

livet innan hon kom i kontakt med Jehovas vittnen. Det handlade enligt Anna mer 

om budskapet Jehovas vittnen vill sprida och tron på Gud, eller Jehova, som Anna 

benämner honom:” Ja då förstod jag att det här är det som är sanningen, det är så 

här Jehova vill att vi ska leva och han vill ju också att vi ska sprida hans budskap 

till alla människor…” 

På en direkt fråga om Anna sökte efter ett religiöst engagemang tiden innan hon 

fick kontakt med Jehovas vittnen är svaret nej, det var mer att hon utvecklade en 

tro i samband med hennes studier av Bibeln tillsammans med Jehovas vittnen: 

”Nej det kan jag inte påstå…men jag förstod rätt så snabbt efter att jag började 

studera Bibeln tillsammans med oss Jehovas vittnen…att Jehovas budskap det 

stämmer” 

Anna upplever inte heller att hon någon gång har ifrågasatt Jehovas vittnen som 

organisation, hon känner inte något tvivel gentemot organisationen, inte i nutid 

eller i dåtid. På en direkt fråga angående tvivel gentemot vissa värderingar svarar 

Anna: 

Allting utgår ju från Jehovas budskap i Bibeln…Jehovas eller Guds son 

Jesus och hans läror följer vi, och då blir det ju konstigt om jag ska 

ifrågasätta de värderingarna när jag tror på Jehovas budskap…så nej jag har 

aldrig ifrågasatt det, nej det har jag inte om du menar de värderingar som vi i 

Jehovas vittnen lever efter… 

Anna uppger att hennes inträde i Jehovas vittnen också kan ses som något av en 

vändpunkt, då hon nu kan vända sig till Jehova om hon har något problem, och 

genom Bibeln få svar på de frågor hon undrar över. 
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Anna beskriver också hur hon missionerar varje vecka, på en direkt fråga om när 

hon började att missionera svarar Anna att det var i nära anslutning till dopet, detta 

för att sprida Jehovas budskap via Bibeln till andra människor och hon poängterar 

också detta:” Det är viktigt tycker jag för mig…för jag vill lära andra människor 

om våran lära, det är ju Jehovas budskap som jag vill sprida till andra människor” 

 

Anna uppger också att hon, under tiden hon studerade Bibeln med Jehovas vittnen, 

umgicks väldigt intensivt med andra medlemmar i Jehovas vittnen. Efter sitt dop 

så umgås hon i princip bara med andra Jehovas vittnen: ”Ja det blev nog naturligt 

att jag umgicks mer med medlemmar i Jehovas vittnen… och även idag då, att vi 

umgås med andra vittnen, då vi delar tron på Jehovas budskap” 

 

Hon upplever dock att hennes familj nu har blivit större, då hon ser de andra 

medlemmarna i församlingen som sina bröder och systrar. Hon beskriver också 

hur hon, på frågan angående konsekvenser, bara upplevt dem som positiva. Till 

exempel när hon varit ute och rest: 

 

Jag har rest till Danmark och Tyskland…och då där när jag är där så är det ju 

så att vi bott hos andra Jehovas vittnen som varit som min familj under tiden 

som jag varit där så det känns ju jättebra…det är ju som att jag har en 

jättestor familj… 

 

Någon konflikt med den övriga familjen, över hennes val att bli ett Jehovas vittne, 

upplevde inte Anna. Hon poängterar dock att hon flyttade hemifrån vid 18 års 

ålder och att kontakten med hennes familj innan och efter hon blev medlem i 

Jehovas vittnen varit sporadisk. Anna poängterar också, även om kontakten varit 

sporadisk, att hennes föräldrar accepterar hennes tro. Anna beskriver, återigen, att 

det var naturligt att hennes umgänge förändrades under och efter tiden hon blev ett 

Jehovas vittne: ”Tron binder oss samman…så för mig kändes det naturligt att jag 

började att umgås och spendera tiden med andra vittnen, vi läste mycket i Bibeln 

tillsammans till exempel…” 

  

Anna säger också att hon respekterar alla människors tro, oavsett om de är Jehovas 

vittnen eller inte: ”Dom har accepterat att jag har den tro som jag har och vi 

Jehovas vittnen dömer ju inte heller någon som har en annan tro än våran tro, det 

står också i Bibeln att vi ska vara respektfulla mot andra människor som har en 

annan tro…” 

 

Anna känner inte att hon själv blev tvingad, eller fick något åtagande av rörelsen 

att döpa sig eller bli mer aktiv i församlingen. Det var helt och hållet hennes eget 

val att döpa sig själv till ett Jehovas vittne. 
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6.2 Intervju med Adam, medlem i den Raeliska rörelsen 

Adam är 33 år gammal och har varit medlem i den Raeliska rörelsen i sju år. Adam 

kom i kontakt med den Raeliska rörelsen via nätet. Han beskriver hur han för 

tillfället befann sig i en religiös kris då han laddade ner Raels bok Budskapet från 

utomjordingar och började läsa den: 

Det var via nätet, jag satt och läste om olika religioner så att säga och sen 

hittade jag det här, för jag hade en religiös kris kan man säga, och då bara 

tänkte jag det här låter ju jättespännande, då laddade jag ner boken och läste 

och det bara stämde klockrent, jag tycker såhär… 

Adam fortsätter att berätta om den religiösa krisen han genomgick, han berättar 

också hur han uppfostrats som en ateist och hur hans föräldrar är skeptiska mot 

religion överlag, samt att han har väldigt dåliga erfarenheter själv av religion under 

hans tidiga ålder, specifikt kristendomen. Det fanns även andra saker som ledde 

fram till Adams religiösa kris: 

Sen råkade jag ut för lite grejer i livet… en dum flickvän och så vidare som 

höll att förstöra mycket…och då tänkte jag ju såhär, vad är mening med allt 

det här, och varför råkar jag ut för det här och varför händer allt den här 

skiten mig så att säga… 

Adam börjar nu att söka sig till religionen för att få svar på sina frågor om livet: ” 

Då läste jag på om olika religioner och innan jag hittade rörelsen då kände jag det 

att…delvis stämmer islam in på mig och delvis stämmer satanism in på mig” 

Adam beskriver också hur han under en period, innan han blev medlem i den 

Raeliska rörelsen provade på olika religioner. Bland annat provade han på LaVey-

satanism, bekände för sig själv att han var satanist samtidigt som han var med i 

något forum på internet. Dock gick han aldrig med officiellt och gav upp LaVey- 

satanismen då den rörelsen bestod av för många rasister och nazister. Adam 

provade också på islam: 

Och när det gäller islam så stannade det vid att jag hängde i Moskéer och 

pratade med folk…in real life så att säga och var aktiv på nätet…men där var 

jag rätt så selektiv för det var så mycket långskägg…framförallt på 

nätet…men ibland så träffa man på såna här riktiga…kufar om man säger 

så… 

På en direkt fråga om Adam själv skulle beteckna sig som en religiös sökare svarar 

han:” Ja så skulle man väl kunna säga, jag sökte en tillhörighet och ett svar på dom 

här frågorna: Vem är jag? Vad gör jag här? Varför är jag där jag är…?” 

Adam kom, efter hans tidigare kontakter med islam och satanism, i kontakt med 

den Raeliska rörelsen och en representant för rörelsen. Då kände han att livet blev 

lättare, samtidigt som det budskap den Raeliska rörelsen stod för passade honom: 
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Dom bitarna som jag fastande för inom islam och dom bitar som jag fastnade 

för i satanismen dom fanns samexisterande i den Raeliska rörelsen utan 

någon motsättning och det var ju för att det fanns en sån klockren förklaring 

på att det är en utomjordisk civilisation som har skapat människorna… 

Adam upplever inte att han, under processen där han beslutade sig för att bli 

Raelian, umgicks särskilt intensivt med andra medlemmar av den Raeliska 

rörelsen, han upplevde inte heller att han åsidosatte sina vänner som inte var 

medlemmar i den Raeliska rörelsen: 

Nej nej, absolut inte snarare…nej oförändrat skulle jag vilja säga, min bästa 

kompis utanför rörelsen han är ganska kritisk, han tycker hur fan kan du tro 

på nånting som en gubbe har sagt, fast det har varit helt ok och det har 

stannat där, vi tycker inte likadant så är det bra med det. 

Adam upplevde inte heller att rörelsen ställde något åtagande till honom, 

exempelvis att döpa sig (Adam tar själv kontakt med en representant för rörelsen 

och döper sig på en av deras högtidsdagar) och bli medlem fullt ut: 

Nej nej nej, absolut inte…det finns inget sånt i våran organisation 

överhuvudtaget, utan det är väldigt öppet och fritt och vem som helst får 

liksom gå med bara man ställer upp på våran tro…sen är det upp till en själv 

vad man vill göra, och vill man själv lämna då är det ok också…det 

viktigaste är att folk är lyckliga och inte är med oss så att säga...så inte att 

dom ska övertygas, utan att dom mår bra istället det är det viktigaste. 

Adam berättar också om de konsekvenser han upplevt med att bli medlem i den 

Raeliska rörelsen. De negativa konsekvenserna han upplevt är framförallt från det 

övriga samhället, framförallt från kristna människor som han upplever som lite 

förlöjligande och ifrågasättande till hans, i deras ögon, tro på aliens: 

Sen kan det ju vara en del som är lite sådär förlöjligande och bara jaha: Tror 

du på aliens? Ungefär så uttrycker dom sig, men då brukar jag bara svara det 

att dom är människor som vi är. Oftast är det kristna faktiskt som har den där 

attityden. 

De positiva konsekvenserna uttrycker sig på ett personligt plan: ”Jag har 

blivit…eftersom meditation är en viktig del i rörelsen och jag praktiserar det på 

daglig basis så har jag mått mycket bättre efteråt, alltså bättre än jag gjorde innan 

jag gick med i den Raeliska rörelsen” 
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7 Analys 

Syftet med studien är att belysa tre fall av ingångsprocesser i Jehovas vittnen (1) 

och den Raeliska rörelsen (2), och diskutera dessa utifrån tre olika modeller som 

konstruerats över ingångsprocessen i religiösa rörelser, samt jämföra och diskutera 

vilka likheter och skillnader som uppvisas i de tre olika ingångsprocesserna. 

De tre intervjuerna som redovisats i tidigare kapitel analyseras här emot tabellen i 

avsnitt 5.9. 

7.1 Analys av Anders berättelse 

Det förefaller som att Anders påbörjar sin ingångsprocess i en kontext där det finns 

möjlighet att ta del av åtminstone en religiös verksamhet, vilket blir steg ett. 

Anders har dock inte gett uttryck för att han befinner sig i någon kris i livet, eller 

vänder sig till rörelsen för att få en lösning på något problem. Inte heller går det att 

fastställa att Anders identifierar sig som en religiös sökare. Steg två i Anders 

berättelse om sin ingångsprocess handlar om en kontakt med rörelsen som sker via 

ett föredrag, något som sker på Anders egna initiativ, vilket även kan liknas vid ett 

möte. Detta följs som steg tre av ett ifrågasättande där han jämför Budskapet från 

utomjordingar med Bibeln och Koranen, vilket påminner till viss del om 

Dobronravoffs steg Bibelstudier, dessa två steg flyter här samman. Steg fyra blir 

ett accepterande av rörelsens värderingar. Det finns inget som tyder på att Anders 

umgås intensivt med rörelsen eller skaffar ett starkt känslomässigt band till någon 

av medlemmarna. Steg fem blir således ett åtagande, att Anders döper sig till 

Raelian, och steg sex blir de olika konsekvenser, både positiva och negativa, 

Anders upplever i egenskap av medlem i rörelsen. 

Slutsats: I Anders fall så passar hans berättelse om ingångsprocessen bäst in i den 

modell Dobronravoff har konstruerat. Där går det att identifiera stegen kontakt, 

Bibelstudier, ifrågasättande, accepterande samt dopet. Det steg som saknas är 

steget missionerande. Dock vill jag poängtera att stegen Bibelstudier och 

ifrågasättande flyter samman till ett och samma steg. Tittar man på den modell 

Rambo har skapat saknas stegen kris och sökande i Anders berättelse, samt 

umgänget. Det förekommer dock ett möte, samt konsekvenser och ett åtagande 

som går att härleda till Rambos modell. När det gäller Lofland och Starks modell 

saknas stegen spänning, problemlösningar, sökande, vändpunkten, steg där 

känslomässiga band förekommer samt det intensiva umgänget. Det finns alltså 

inget som i Anders berättelse som stödjer Lofland och Starks modell.  
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7.2 Analys av Adams berättelse 

I Adams berättelse finns det spår av en kontext som är viktig för att påbörja 

ingångsprocessen - nämligen olika religiösa verksamheter i närheten. Steg ett blir 

därför kontexten i Adams fall. Steg två blir att Adam upplever en spänning, eller 

en religiös kris i samband med hans problematiska situation med flickvännen. 

Detta leder till steg tre där Adam blir en religiös sökare och vänder sig till 

religionen för att finna en lösning på sina problem. Steg fyra blir en vändpunkt för 

Adam, han möter och kommer i kontakt med den Raeliska rörelsen under en svår 

tid i livet. I steg fem börjar Adam både studera och ifrågasätta den Raeliska 

versionen av Bibeln, Budskapet från utomjordingar, steg sex blir därefter ett 

åtagande och ett dop, vilket i sin tur leder till steg sju, konsekvenserna av Adams 

medlemskap som i hans berättelse är positiva. 

Slutsats: Adams berättelse om sin ingångsprocess stämmer delvis in på de tre 

modellerna men framförallt på Rambos och Dobronravoffs modell. Jämför man 

Adams berättelse med Rambos modell så stämmer stegen kontext, kris, sökande 

och mötet in i tur och ordning, och även steget åtagande. Det som inte stämmer in i 

jämförelse med Rambos modell är umgänget. I Adams berättelse framkommer det 

dock att han upplever konsekvenser av sitt medlemskap, mestadels positiva. 

Adams berättelse stämmer också delvis in på Lofland och Starks modell. Adam 

upplever en spänning, dock är det svårt att identifiera vilket steg som kommer 

därefter. Stegen problemlösningar och sökande flyter här samman till ett steg. 

Vändpunkten kommer också därefter. Adams berättelse styrker dock inte de 

kommande stegen som innefattar känslomässiga band och ett intensivt umgänge. 

Adams berättelse, jämfört med Dobronravoffs modell, stämmer väl in, förutom ett 

moment. Adam tar en kontakt med rörelsen, vilket följs av både Bibelstudier (den 

Raeliska versionen av Bibeln) och ett ifrågasättande. Återigen flyter dessa två steg 

samman, vilket följs av steget av ett accepterande. Adam genomgår inte något steg 

som innefattar ett missionerande, dock genomgår han det sista steget, dopet. 
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7.3 Analys av Annas berättelse 

Anna går igenom steget kontext, det är tydligt att det åtminstone finns en religiös 

verksamhet som är aktiv i hennes närområde, som det första steget. I Annas 

berättelse finns det inte något som talar för att hon har en religiös kris eller känner 

av någon spänning i sitt liv. Anna vänder sig inte heller till religionen för att lösa 

något problem hon har i livet, inte heller går det att kalla Anna för en religiös 

sökare. Annas andra steg blir ett möte, eller en kontakt som sker via 

missionsverksamhet. Steg tre blir egentligen tre separata steg som flyter samman 

till ett steg, nämligen Bibelstudierna och det faktum att Anna skaffar sig ett 

känslomässigt band till de personer hon studerar Bibeln med. Steget umgänge 

förekommer också i detta tillsammans med Bibelstudierna och de känslomässiga 

banden, och det ska poängteras att det är ett steg som verkar upprepas under Annas 

ingångsprocess. Steg fyra blir en kombination av ett intensivt umgänge, samtidigt 

som Anna accepterar rörelsens värderingar. Steg fem blir Annas missionerande, 

vilket leder till steg sex där Anna gör ett åtagande och döper sig. Det sista steget, 

steg sju, är de konsekvenser Anna beskriver av sitt val att bli medlem i rörelsen, då 

hon ser dem som positiva, exempelvis hur hon uppfattar att hon fått en större 

familj. 

Slutsats: Annas berättelse passar in i Dobronravoffs modell. Anna följer de steg 

modellen beskriver, det enda som saknas är steget ifrågasättande. När det gäller de 

andra modellerna så finns det vissa steg som passar in och vissa steg som inte 

passar in. I Rambos modell så saknas det två steg, kris och sökande. Åtagandet går 

att diskutera, min tolkning är dock att Anna själv väljer att bli medlem i Jehovas 

vittnen, det framgår inte att rörelsen ställer något ultimatum Dock förekommer 

stegen kontext, möte umgänge och konsekvenser. Annas berättelse jämfört med 

Lofland och Starks modell så saknas de fyra första stegen spänning, 

problemlösningar, sökande och vändpunkten. De tre sista stegen förekommer dock 

i Annas berättelse, det vill säga de känslomässiga banden och det intensiva 

umgänget. Det skall också tilläggas att Anna nämner kontakten med Jehovas 

vittnen som en vändpunkt. Det är dock ingen vändpunkt som faller in under 

Lofland och Starks modell, då det inte finns något i Annas berättelse som tyder på 

att hon kom i kontakt med Jehovas vittnen under en svår tid i livet. 
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8. Diskussion 

Så är det då någon skillnad på ingångsprocessen när man jämför de tre olika 

berättelserna med de tre olika modellerna? Även om dessa tre informanters 

berättelser inte är representativa för rörelserna så finns det vissa skillnader som bör 

påpekas. Den första skillnaden som går att se emellan de två olika religionerna 

gäller framförallt hur umgänget mellan den potentielle konvertiten och dåvarande 

medlemmar har gestaltat sig. I Annas fall verkar umgänget ha varit en väldigt 

viktig del i hennes ingångsprocess till Jehovas vittnen. Ingångsprocessen i den 

Raeliska rörelsen har i Adam och Anders fall inte varit lika beroende av ett 

umgänge, intensivt eller inte. Det finns även ett annat steg i ingångsprocessen som 

skiljer sig åt emellan de två olika religionerna. De känslomässiga banden har i 

Annas fall varit viktiga då hon studerat Bibeln med medlemmar i Jehovas vittnen, 

men även efteråt så uttrycker hon hur hon mestadels umgicks med Jehovas vittnen 

under och även efter hennes ingångsprocess. Adam och Anders hävdar dock att de 

inte skapat några känslomässiga band med medlemmarna i den Raeliska rörelsen, i 

alla fall inte i en sådan grad att de enbart umgicks med enbart medlemmar i den 

Raeliska rörelsen under deras ingångsprocess. 

Vad kan detta då bero på? En förklaring kan vara att det i Sverige fanns väldigt få 

medlemmar i den Raeliska rörelsen under den tidpunkt Anders och Adam blev 

medlemmar, vilket de också påpekar, jämfört med Jehovas vittnen. En annan 

förklaring kan vara att de modeller Rambo och framförallt Lofland och Stark 

baserar sina modeller på är Familjefederationen för världsfred och enighet, som i 

likhet med Jehovas vittnen kan beskrivas som millenarisk. Just det intensiva 

umgänget och de känslomässiga banden är kanske mer karaktäristiska för denna 

gren av religion när det gäller ingångsprocessen, vilket visar sig i Annas 

ingångsprocess, även om Rambo och Lofland och Stark hävdar att deras modeller 

kan användas som generella modeller för ingångsprocessen av olika religiösa 

rörelser. I vilket fall så verkar det finnas religioner där social samvaro inte är lika 

viktig i ingångsprocessen som i en del andra religioner. 

En annan intressant aspekt är att det skiljer sig mycket i vart själva 

ingångsprocessen startar, även emellan Anders och Adam som blev medlemmar i 

den Raeliska rörelsen. Den metod som jag har använt mig av är den narrativa 

metoden och de berättelser informanterna delger är deras egen berättelse, deras 

egen syn på ingångsprocessen, så vart ingångssprocessen egentligen börjar vet jag 

egentligen inte, jag vet bara om hur de berättar om den. Även om jag i min analys 

av deras berättelse alltid har kontexten som det första steget, så skiljer sig det 

andra steget åt emellan informanterna. Detta är naturligtvis något som är väldigt 

individuellt, och svårt att dra några slutsatser av baserat på tre intervjuer, men det 

förekommer stora varianser jämfört med de tre olika modellerna. Jag kan 



 

33 
 

egentligen inte dra någon annan slutsats än att det i denna studie är väldigt 

individuellt hur ingångsprocessen till de olika rörelserna startar i jämförelse med 

de tre modellerna. Detta pekar också på en skillnad mellan de olika informanterna. 

Rambos konsekvenser är något som framträder som det sista steget i alla 

berättelser, på direkta frågor angående konsekvenser skall tilläggas. Framförallt i 

Anders fall där han beskriver hur han slutat röka, samt dragit ner på alkoholen, 

men han beskriver också negativa konsekvenser, nämligen hans erfarenheter av 

media. I Adams fall handlar det om en bättre syn på sig själv, och även om Anna 

aldrig nämner det rakt ut tolkar jag hennes berättelse som att hon bara har positiva 

konsekvenser av sitt medlemskap. Att konsekvenserna är det sista steget i 

ingångsprocessen stärks alltså av de berättelser informanterna har delgivit. 

Tittar man på de steg informanterna har gått igenom så är det vissa steg som alla 

informanter går igenom, ett är Rambos kontext, det andra är Dobronravoffs steg 

accepterande. Både Anders och Adam beskriver hur de förvisso var tvungna att 

läsa på lite mer om rörelsens budskap, men att de i slutändan accepterade de 

värderingar rörelsen stod för. Anna beskriver hur hon redan från början 

accepterade de värderingar rörelsen stod för. Även konsekvenserna, som jag 

beskrivit ovan är ett steg alla informanter går igenom. Dobronravoffs steg kontakt 

är också något de olika informanterna går igenom, Adam och Anders tar på eget 

initiativ kontakt med rörelsen, i Annas fall handlar det om missionsverksamhet 

som når henne. Detta är också något som är värt att betona, det vill säga att 

medlemmarna i den Raeliska rörelsen själva sökt sig till rörelsen, medan det i 

Annas fall handlar om att hon blir uppsökt av rörelsen. Åtagandet och dopet är två 

steg som flyter samman i informanternas berättelser, och steg som alla informanter 

har gått igenom. Det skall dock poängteras att det inte är någon av informanterna 

som upplever att de ställs inför ett åtagande av rörelserna, det är de själva som gör 

själva åtagandet, det vill säga att döpa sig. 

Det går dock inte, även om jag pekat på vissa likheter i informanternas 

ingångsprocesser, annat än att dra slutsatsen att varje ingångsprocess är individuell 

baserat på de tre olika modellerna. Modellerna har, även om det finns vissa steg 

som inte stämmer alls i vissa berättelser, dock fungerat som en bra guide. Den 

modell som stämmer bäst in på de tre berättelserna är Dobronravoffs, även om det 

även där finns vissa steg som inte stämmer in i informanternas berättelser. Det är 

intressant med tanke på att både Rambo samt Lofland och Stark hävdar att deras 

modeller bör fungera som generella modeller över olika religiösa rörelser, och 

Dobronravoffs modell enbart är framtagen för ingångsprocessen i Jehovas vittnen. 

Det ska dock påpekas att min tolkning av exempelvis Bibelstudier, som jag anser 

att både Anders och Adam har gått igenom, skiljer sig lite från det steg 

Dobronravoff beskriver. Adam och Anders ger uttryck för att de har studerat den 

Raeliska versionen av Bibeln, dock inte i sällskap med medlemmar av den 

Raeliska rörelsen vilket Anna har gjort, alltså studier av Bibeln med medlemmar ur 
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Jehovas vittnen. Det är dock ett steg som påminner om Bibelstudier som både 

Anders och Adam har gått igenom. 

Jag vill dock återigen tillägga att dessa informanter inte ska ses som representativa 

för de två rörelserna. Det är naturligtvis mycket möjligt att min analys av tre andra 

medlemmars berättelser i de olika rörelserna hade stärkt någon av de olika 

modellerna på ett annat sätt. Och även om dessa tre berättelser överlag stämmer in 

bäst på Dobronravoffs modell så finns det undantag även bland dessa informanter. 

Jag tänker på Adam, hans berättelse av ingångsprocessen stärker de fyra första 

stegen i Lofland och Starks modell, och även Rambos modell, där det bara är 

steget umgänge som saknas. Det är också mycket tack vare den varians över 

ingångsprocessen jämfört med de modeller jag använt för att analysera dem jag 

törs dra slutsatsen att ingångsprocessen i dessa två rörelser som jag valt att 

fokusera på i denna studie har varit väldigt individuella. 
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9. Förslag till vidare forskning 

Det skulle gå att utveckla denna studie, det första steget skulle kunna vara att 

fokusera på hur utträdesprocessen för personer i de aktuella rörelserna gestaltar 

sig. Ett annat förslag till vidare forskning, då ingångsprocessen till olika rörelser är 

relativt outforskad, är att utöka studien med dels fler informanter, men även utöka 

och inkludera flera rörelser i studien. Det vore även intressant att se om det skiljer 

sig något emellan ingångsprocesserna emellan nya religiösa rörelser som har sin 

grund i någon av de tre stora världsreligionerna – islam, judendom och 

kristendom. Ett annat förslag, även om jag delvis redan varit inne på den 

tankegången, är att göra en studie där både ingångs och utgångsprocessen ryms 

inom samma studie. Det skulle kunna inkludera en specifik rörelse, ny religiös 

eller inte, eller flera olika religiösa rörelser. 

En sådan studie skulle kunna fungera som en jämförelse mellan de olika 

processerna, för att se om det finns någonting gemensamt mellan både ingångs och 

utgångsprocesserna. Även vid en sådan studie skulle det vara intressant att se om 

det skiljer sig åt emellan olika världsreligioner, och specifikt de nya religiösa 

rörelser som finns representerade i de olika världsreligionerna. Utträdesprocessen 

är, i likhet med ingångsprocesserna, ett område det finns relativt lite forskning 

kring. Att kombinera båda processerna i en studie skulle vara väldigt intressant, 

samtidigt som det bidrar till att ge information angående ett aktuellt 

forskningsämne. 
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10. Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa tre fall av ingångsprocesser i Jehovas vittnen (1) 

och den Raeliska rörelsen (2), och diskutera dessa utifrån tre olika modeller som 

konstruerats över ingångsprocessen i religiösa rörelser, samt jämföra och diskutera 

vilka likheter och skillnader som uppvisas i de tre olika ingångsprocesserna. 

Studien visar att de tre ingångsprocesserna till stor del är individuell. 

Ingångsprocessen olika steg varierar mellan de tre olika informanterna, och även 

emellan och inom de två rörelserna Jehovas vittnen och den Raeliska rörelsen. 

Informanterna påbörjar även sin ingångsprocess vid olika steg inom de tre olika 

modellerna, även där förekommer det en varians mellan de både rörelserna och 

informanterna vilket styrker slutsatsen att ingångsprocessen för de tre 

informanterna i denna studie till stor del är individuell. 

Det finns även några steg som alla tre informanter har gått igenom. Detta är 

Dobronravoffs steg kontakt samt accepterande och dop. Även Rambos steg 

kontext och konsekvenser förekommer i informanternas berättelser, samt 

åtagandet. Den modell som uppvisar mest likhet med de tre informanternas 

berättelser är Dobronravoffs. Det finns dock inslag från varje modell som passar in 

i informanternas berättelser, i varierande grad, undantaget Lofland och Starks 

modell i Anders berättelse. Exempelvis uppvisar Adams berättelse en likhet med 

de modeller Rambo samt Lofland och Stark konstruerat, framförallt de första 

stegen, dock uppvisar inte Anders och Annas berättelser om sin ingångsprocess 

några likheter med de första stegen, förutom Rambos steg kontext, utan det är 

framförallt några av de sista stegen som går att styrka i deras berättelser. 

Det går heller inte att bekräfta i denna studie att Rambos eller Lofland och Starks 

modeller fungerar som generella modeller över religiösa rörelser. Det skall dock 

poängteras att dessa tre informanter inte skall ses som representativa för rörelserna 

Jehovas vittnen samt den Raeliska rörelsen. Slutsatsen som går att dras av denna 

studie är följaktligen att de tre olika informanterna från de två olika rörelserna 

Jehovas vittnen samt den Raeliska rörelsen startar och genomgår sin 

ingångsprocess till rörelserna på ett varierande och individuellt vis. 
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Bilaga 1 
 
Information om en studie om varför människor ansluter till 

religiösa rörelser 

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

del av ett examensarbete inom ämnet religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna. 

Studien kommer att handla om varför människor väljer att ansluta till religiösa 

rörelser. 

 

I egenskap av en nuvarande medlem av den Raeliska rörelsen är dina erfarenheter 

av att ansluta till organisationen ovärderliga, och det är också därför jag ber dig att 

deltaga i denna studie. Studien kommer att innefatta intervjuer med tre personer. 

Varje intervju beräknas ta 45-60 minuter. 

 

Vidare forskning om religion och den Raeliska rörelsen kan vara fördelaktig inte 

bara för de som ansluter till religiösa rörelser, utan också för det vetenskapliga 

fältet på grund av den glesa tillgången på information som förnärvarande finns 

tillgänglig. 

 

Din anonymitet är under hela studien garanterad, den enda personen som vet om 

ditt namn och din lokalisering är jag. I studien kommer din lokalisering att 

hänvisas till Sverige. Ditt namn kommer att ändras till ett annat namn, och det 

enda som kommer att uppges är ditt kön och ålder. 

 

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

kontakt via Skype, då det geografiska avståndet inte möjliggör en intervju där vi 

båda kan närvara. Intervjun kommer att spelas in, inspelningen kommer att sparas 

till min uppsats är godkänd och sedan raderas. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Resultatet från undersökningen kommer att 

presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Fabian Selmane, Kramfors 2017-11-17. 

 

 

Fabian Selmane, 0738336592, v15fabse@du.se  

Handledare: Liselotte Frisk, lfi@du.se 
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Bilaga 2 
 

Information om en studie om varför människor ansluter till 

religiösa rörelser 

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

del av ett examensarbete inom ämnet religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna. 

Studien kommer att handla om varför människor väljer att ansluta till religiösa 

rörelser. 

 

I egenskap av en nuvarande medlem av Jehovas vittnen är dina erfarenheter av att 

ansluta till organisationen ovärderliga, och det är också därför jag ber dig att 

deltaga i denna studie. Studien kommer att innefatta intervjuer med tre personer. 

Varje intervju beräknas ta 45-60 minuter. 

 

Vidare forskning om religion och Jehovas vittnen kan vara fördelaktig inte bara för 

de som ansluter till religiösa rörelser, utan också för det vetenskapliga fältet på 

grund av den glesa tillgången på information som förnärvarande finns tillgänglig. 

 

Din anonymitet är under hela studien garanterad, den enda personen som vet om 

ditt namn och din lokalisering är jag. I studien kommer din lokalisering att 

hänvisas till Sverige. Ditt namn kommer att ändras till ett annat namn, och det 

enda som kommer att uppges är ditt kön och ålder. 

 

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

möte på en plats som passar oss båda. Intervjun kommer att spelas in, inspelningen 

kommer att sparas till min uppsats är godkänd och sedan raderas. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Resultatet från undersökningen kommer att 

presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Fabian Selmane, Kramfors 2017-11-15. 

 

 

Fabian Selmane, 0738336592, v15fabse@du.se  

Handledare: Liselotte Frisk, lfi@du.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:v15fabse@du.se
mailto:lfi@du.se

