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Abstrakt 

 

Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i 

Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om 

rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk 

medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 

2009–2019. Det genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med fyra aktiva medlemmar i Jehovas 

vittnen i Halland. Arbetet undersöker samtliga artiklar, notiser och recensioner som nämner Jehovas vittnen i 

Hallandspostens digitala arkiv mellan 2009–2019. Studiens resultat visar på att de intervjuade vittnena till 

viss del upplever att media inte skildrar rörelsen korrekt och i vissa fall vinklat och med felaktiga fakta. 

Studiens resultat visar även på att tidningen Hallandsposten har beskrivit Jehovas vittnen på varierande vis. 

Däremot används få vittnen som källor i tidningsmaterialet mellan år 2009–2019 och en tendens att beskriva 

Jehovas vittnen som avvikande från den sekulära normen kan urskiljas. Resultatet analyseras med hjälp av 

Bruce Lincolns teori om maximering och minimering av religion.  

 

Nyckelord: Jehovas vittnen, media, Hallandsposten, svensk media, Vakttornet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

Innehållsförteckning 
1.Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1Bakgrund ........................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och problemformulering ...................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsning ................................................................................................................................... 5 

2. Forskningsläge ..................................................................................................................................... 5 

3. Källmaterial och metod ....................................................................................................................... 7 

3.1. Källmaterial och metod för tidningsmaterial från Hallandsposten ............................................. 7 

3.2 Källmaterial och metod för intervjuer .......................................................................................... 8 

4. Metoddiskussion ............................................................................................................................... 11 

4.1 Metoddiskussion tidningsmaterial .............................................................................................. 11 

4.2 Metoddiskussion intervjuer ........................................................................................................ 13 

5.Teoretiska perspektiv ......................................................................................................................... 14 

6. Teorikritik .......................................................................................................................................... 15 

6.Resultat .............................................................................................................................................. 16 

6.1 Resultat artiklar, notiser och recensioner ................................................................................... 16 

6.2 Resultat intervjuer ...................................................................................................................... 24 

7. Analys ................................................................................................................................................ 30 

7.1 Analys av tidningsmaterial .......................................................................................................... 31 

7.2 Analys av intervjuer .................................................................................................................... 36 

8. Jämförande av analys utav tidningsmaterial och intervjuer ............................................................. 41 

9.Ämnesdidaktik ................................................................................................................................... 42 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 47 

Elektroniska referenser ..................................................................................................................... 47 

Tidningsmaterial ............................................................................................................................... 48 

Tryckta referenser ............................................................................................................................. 50 

Bilaga 1. .....................................................................................................................................................  

 



   
 

1 
 

1.Inledning 
Det här arbetets fokus ligger på Jehovas vittnen och hur deras rörelse framställs i den lokala 

tidningen Hallandsposten. Dessutom intervjuas fyra medlemmar i Jehovas vittnen i Halland 

för att undersöka hur de upplever svensk medias porträttering av rörelsen. Vårt intresse för 

Jehovas vittnens mediala porträttering grundade sig i vår upplevda avsaknad av vittnens 

perspektiv i media. Vår upplevelse var att det talades och skrevs om rörelsen men inte utifrån 

medlemmars perspektiv utan främst ifrån avhoppares eller någon utomståendes synvinkel. 

Därför blev vi intresserade av att ta reda på om vår upplevelse av rörelsens framställning i 

svensk media var sanningsenlig eller om vår uppfattning var felaktig. Dessutom intresserade 

det oss hur rörelsens aktiva medlemmar ställde sig till Hallandspostens skildring av rörelsen. 

Vi ville ta reda på om de hade en liknande bild som oss eller måhända en helt skild 

uppfattning. Vi bestämde oss snabbt för att vi ville skriva om det här ämnet och började 

kontakta Jehovas vittnen i Halland och söka efter artiklar i Hallandspostens digitala arkiv. Vi 

upplevde från start en svårighet att finna intervjupersoner då de första församlingarna vi 

kontaktade inte ville medverka i vår undersökning. Under genomförandet av intervjuerna 

märkte vi att de intervjuade vittnena inte kunde besvara de frågor vi ställde specifikt om 

Hallandspostens skildring av rörelsen utan tenderade att ge mer generella svar om media i 

allmänhet, vilket resulterade i att vi bytte fokus och i stället valde att ta reda på hur de fyra 

intervjuade vittnena upplevde svensk medias skildring av rörelsen. 

I arbetet finns också en ämnesdidaktisk del där vi har konverterat uppsatsens innehåll till ett 

temaarbete i årskurs sju på högstadiet. Där valde vi att fokusera på källkritik och de 

källkritiska principerna i relation till artiklar om Jehovas vittnen. 

 

1.1Bakgrund 

År 1872 lades grunden till den idag världsomspännande religiösa rörelsen som benämns som 

Jehovas vittnen.1 Jehovas vittnens troslära är enligt organisationen baserad på Bibeln men 

utgår från deras egen översättning av den som benämns Nya världens översättning av den 

heliga skriften. Jehovas vittnen är teologiskt skild från andra kristna samfund då de inte anser 

                                                           
1 Andrew Holden, Jehova’s Witnesses: Portrait of a contemporary religious movement, London: Routledge, 
2002, s, 1-2.   
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Jesus vara Gud vilket innebär att rörelsen frångår den kristna treenighetsläran.2 Rörelsen 

deltar inte i någon form av samarbete med andra religiösa rörelser vilket Jehovas vittnen 

motiverar genom deras tolkning av Bibeln. Organisationen blir därmed isolerade från andra 

kristna samfund.3 Jehovas vittnen väntar på Harmagedonstriden där Satan slutligen ska 

besegras och Guds rike införs på jorden, vilket innebär ultimata förhållanden enligt Jehovas 

vittnen. De flesta människor kommer enligt Jehovas vittnen att hamna i helvetet efter 

Harmagedon. Slutstriden mellan Gud och Satan kommer resultera i ett stort antal människors 

avlidande, däremot kommer Gud att godkänna en mängd människor så att de återuppstår och 

får evigt liv och samtliga Jehovas vittnen som avlidit kommer att återuppstå. Efter 

Harmagedon kommer 144 000 människor att få träda in i himlen och härska tillsammans med 

Gud, de flesta av dessa individer är Jehovas vittnen men en mindre grupp är rättrogna som 

levt innan Jehovas vittnen grundades. Medlemmar i rörelsen anger att det väntar ett 

gudomligt rike efter Harmagedon. Rörelsens medlemmar anser sig redan vara medborgare i 

det gudomliga rike som i framtiden kommer att uppstå. Som medborgare i det gudomliga 

riket är Guds lagar överordnade samhällets sekulära lagstiftning.4   

Jehovas vittnen beskriver sin organisationsform som teokratisk, Gud har makten i rörelsen 

men makten är tillsvidare tilldelad rörelsens Bibel och Traktatsällskapet Vakttornet. 

Medlemmarna kallas för Jehovas vittnen, detta är en markör för att det inte är tron som gör 

medlemmen till ett vittne, det är aktiviteten som är viktig. Rörelsen anser dig vara ett vittne 

när du aktivt sprider organisationens lära. Jehovas vittnen sprider sin tro genom att bland 

annat göra hembesök, ringa telefonsamtal och skriva brev.5 Dessutom ger Jehovas vittnen ut 

tidskrifterna Vakna! som trycks i 41miljoner exemplar och Vakttornet som sprids i 42 

miljoner exemplar.6 Tidningarna delas bland annat ut från vittnenas litteraturvagnar och vid 

hembesök.7 

                                                           
2 Göran Gustafsson ”Jehovas Vittnen”, i: Svanberg Ingvar & Westerlund David (red): Religion i Sverige, 
Stockholm: Dialogos, 2008, s, 199.  
3 Pernilla Liedgren Dobronravoff, Att bli, att vara och att ha varit: om ingångar i och utgångar ur Jehovas 
vittnen i Sverige, Lund: Lunds universitet, Socialhögskolan, 2007, s, 48, tillgänglig: Tillgänglig: 
http://hjalpkallan.se/wp-content/uploads/2014/04/Att-bli-att-vara-och-att-ha-varit.pdf (hämtad 2019-02-26). 
4 Gustafsson, 2008, s, 199.  
5 Gustafsson, 2008, s, 198. 
6 Jw.org, “Vakttornet- Ingen annan tidskrift kommer i närheten”, Tillgänglig: https://www.jw.org/sv/jehovas-
vittnen/verksamhet/tryckeri-och-utgivarverksamhet/vakttornet-vakna-tidskrifter/, 2019, (hämtad 2019-04-03) 
7 Jw.org, “Fakta om Jehovas vittnen”, Tillgänglig: 
https://www.jw.org/sv/publikationer/tidskrifter/wp20150901/jehovas-vittnen-
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En stor del av rörelsens verksamhet fokuserar på familjelivet vilket bland annat innefattar hur 

man ska leva ett familjeliv och hur barnuppfostran ska utformas. Inom Jehovas vittnen läggs 

det även vikt på värderingar av moralisk karaktär vilka ofta upplevs som mer konservativa än 

liberala i det västerländska sekulära samhället. Familjerna inom rörelsen präglas av 

patriarkala strukturer där kvinnan skall vara underordnad mannen och mannen är familjens 

förebild och försörjare.8 Vittnen kan antingen vara aktiva, inaktiva eller uteslutna. Jehovas 

vittnen särskiljer inaktiva medlemmar från de uteslutna. En inaktiv medlem är ofta en individ 

som av någon anledning inte upprätthåller en hög aktivitet inom rörelsen. Uteslutning är ofta 

konsekvensen av en stor synd enligt Jehovas vittnen. De uteslutna kontaktas årligen av de 

äldste från församlingen för att ta reda på om den uteslutne ångrar sina synder och visar 

uppriktig ånger eftersom det är en förutsättning för att den uteslutna skall kunna återgå som 

medlem i rörelsen. Under perioden av uteslutning får den uteslutne endast delta i möten i 

Rikets sal under bestämda förutsättningar vilket innebär att individen måste tillträda salen 

efter att samtliga vittnen gått in och lämna salen före de andra har gått ut. Ifall en utesluten 

individ vill återgå till församlingen bör denna inte interagera med icke-medlemmar i för stor 

utsträckning.9 

Enligt jw.org finns det 306 församlingar av Jehovas vittnen i Sverige och 22 330 

medlemmar.10 En konflikt som tidigare fanns mellan staten och Jehovas vittnen i Sverige var 

frågan om värnplikt. Jehovas vittnen anser värnplikten strida mot Guds lagar och vägrade 

därför delta i den militära verksamheten. Konsekvensen av deras vägran blev fängelsestraff 

för de värnpliktiga vittnena. Konflikten kring värnplikt och rörelsens medlemmar är inte en 

problematik isolerad till Sverige utan existerar i flertalet länder och har i flera fall resulterat i 

förbud, alternativt förföljelse av Jehovas vittnen. I Sverige upphörde konflikten år 1966 då 

staten frikallade medlemmar i Jehovas vittnen. I dagens Sverige uppstår tidvis konflikter 

mellan rörelsen och övriga samhället. Två exempel på konflikter är mottagandet av 

blodtransfusion som vittnen avfärdar, den andra konflikten uppstår då rörelsens medlemmar 

inte firar födelsedagar eller jul vilket emellertid orsakar komplikationer i skolans värld.11 

                                                           
fakta/#?insight[search_id]=28188c4a-adad-43fb-9f01-300d7d64e504&insight[search_result_index]=10, 2019, 
(hämtad 2019-04-03) 
8 Liedgren Dobronravoff, 2007, s, 49. 
9 Liedgren Dobronravoff, 2007, s, 43- 48.  
10 Jw.org, “Jehovas vittnen världen över: Sverige”, tillgänglig: https://www.jw.org/sv/jehovas-
vittnen/v%C3%A4rlden%C3%B6ver/SE/?fbclid=IwAR2SG5FWr_z5Hucqe5DivXOgHxPYUBKSsSk1_U2GfpgjV_wW
w_FcOhxN-t0, 2019, (hämtad 2019-03-22). 
11 Gustafsson, 2008, s, 199–200.  
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Komplikationer mellan vittnen och övriga samhället är inte isolerat till Sverige, det finns 

länder där rörelsen diskrimineras och det finns länder där rörelsen inte är tillåten. I dessa 

länder riskerar medlemmar repressalier om det framkommer till landets myndigheter att de 

tillhör Jehovas vittnen.12 

Ett exempel på konflikter mellan Jehovas vittnen och samhället är situationen i Ryssland som 

uppstod i början av 2017 då en dom i Rysslands högsta domstol klassificerade Jehovas 

vittnen som en extremistisk organisation. Således ansågs rörelsen medlemmar vara 

extremister och därav kriminaliserades samröre med organisationen. Jehovas vittnens 

huvudkontor i St. Petersburg och lokala församlingar lades ner och rörelsens material som till 

exempel datorer och dokument beslagtogs då deras lokaler genomsöktes.13 Däremot skyddas 

medlemmar i Jehovas vittnen i många fall av ländernas demokratiska rättigheter.14  

1.2 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den lokala tidningen Hallandspostens rapportering av 

Jehovas vittnen har sett ut mellan 2009 och 2019 och även hur fyra medlemmar ur Jehovas 

vittnen i Halland upplever rörelsens porträttering i svensk media. Syftet är även att jämföra 

resultatet av intervjuerna med resultatet från tidningsmaterialet för att se om Hallandspostens 

skildring av rörelsen återspeglar de intervjuade vittnenas upplevelse av porträtteringen i 

svensk media.  

 

• Hur porträtteras Jehovas vittnen i samtliga 23 artiklar, notiser och recensioner som 

nämner Jehovas vittnen i Hallandspostens digitala arkiv mellan 2009–2019? 

 

• Hur upplever fyra Jehovas vittnen i Halland svensk medias skildring av deras rörelse? 

 

 

• Hur överensstämmer de 23 artiklar, notiser och recensioner som nämner Jehovas 

vittnen i Hallandspostens digitala arkiv mellan 2009 och 2019 med hur de fyra 

                                                           
12 Liedgren Dobronravoff, 2007, s, 47. 
13 Jesper Lindau, ”Danskt Jehovas vittne inför rätta i Ryssland”, 2019, Tillgänglig: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7142654, (hämtad, 2019-03-07). 
14 Liedgren Dobronravoff, 2007, s, 47. 



   
 

5 
 

intervjuade aktiva vittnena i Halland upplever svensk medias porträttering av 

rörelsen? 

 

1.3 Avgränsning  

På grund av arbetets omfång har vi valt att fokusera på en tidnings rapportering av Jehovas 

vittnen och har därför valt Hallands största tidning Hallandsposten eftersom samtliga 

informanter är bosatta i Hallands län.15 Vi har även valt att göra en tidsavgränsning i hur 

långt vårt artikelsökande i Hallandspostens digitala arkiv ska gå tillbaka i tiden. Vi har valt 

att begränsa oss till en tioårsperiod och analysera samtliga artiklar, notiser och recensioner 

som på något vis nämner Jehovas vittnen i Hallandsposten under perioden 2009–2019. Vi har 

också behövt begränsa antalet intervjuer av aktiva medlemmar inom Jehovas vittnen till fyra 

stycken eftersom det var problematiskt att hitta informanter inom vår geografiska 

avgränsning som var villiga att intervjuas.  

2. Forskningsläge 

I kapitlet presenteras tidigare forskning inom det område som vårt arbete fokuserar på. 

Inledningsvis presenteras en doktorsavhandling i religionsvetenskap av Marta Axner, sedan 

presenteras lektorn Andrew Holdens studie som följs av en redogörelse av det kapitel Henrik 

Bogdans bidragit med i antologin Culture, health and religion at the millennium: Sweden 

unparadised. Slutligen redogör vi för en kandidatuppsats skriven av Erik Berglinden i medie- 

och kommunikationsvetenskap. 

________________________________________________________________________ 

 

Doktorsavhandlingen i religionsvetenskap Public Religions in Swedish Media: A Study of 

Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001–2011 är skriven av Marta Axner 

och behandlar religion och media i Sverige. Syftet med avhandlingen är att analysera det 

religiösa deltagandet i den offentliga sfären med hjälp av tre tidningars debattsidor och teorier 

angående bland annat offentliga religioner och medialiseringsteori. Arbetet analyserar 639 

artiklar skrivna av religiösa aktörer, vilket definieras som individer med en religiös titel eller 

människor som representerar en religiös organisation. Metoderna för analysen är både av 

                                                           
15 Hallandsposten, “Om Hallandsposten”, Tillgänglig: https://info.hallandsposten.se/om-hallandsposten/, u.å., 
(hämtad: 2019-02-27) 
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kvalitativ och kvantitativ karaktär. Inledningsvis utfördes en kvantitativ studie av de olika 

religiösa publicerade aktörerna, därefter fallstudier baserade på den kvantitativa delen. Fallen 

handlar om samkönade äktenskap, Svenska kyrkans position och Svenska kyrkan som en 

allmän resurs samt en diskursanalys av judiska och muslimska skribenters artiklar som sedan 

analyserades. Doktorsavhandlingens resultat visar att under den undersökta perioden ökar 

inte aktiviteten från de religiösa aktörerna i media. Det finns en tydlig närvaro av muslimska 

och judiska aktörer även om de kristna dominerar materialet. Det är också en tydlig skillnad 

mellan de olika religionerna, minoritetsreligionernas bidrag är begränsade när de gäller vilka 

områden de talar om medan den kristna majoritetsgruppen skriver om mer varierade ämnen. 

Muslimer skriver ofta om medias negativa vinkling mot islam medan judiska aktörer ofta 

skriver om ämnen som relateras till den egna gruppen.16  

Lektorn i samhällskunskap Andrew Holdens bok Jehova`s witnesses: Portrait of a 

contemporary religious movment beskriver Jehovas vittnen som rörelse och beskriver 

förhållandet mellan rörelsen och den moderna världen. Holden skriver om Jehovas vittnens 

motstånd mot den sekulära världen och dess moderna uttryck. Holden beskriver de olika 

dimensionerna i Jehovas vittnens motstånd så som deras vägran att delta i den sekulära 

politiken, rörelsens motstånd mot homosexualitet, abort, fria sexuella relationer och kvinnors 

jämställdhet.17 

Henrik Bogdan är professor i religionskunskap och har bidragit med kapitlet ”It`s not about 

religon but about manipulation: Polemical discourse against sect and cults in Sweden” i 

Marie Demker, Yvonne Leffler och Ola Sigursons antologi Culture, health and religion at 

the millennium: Sweden unparadised. I kapitlet beskriver Bogdan hur den svenska självbilden 

är ett tolerant och inkluderande samhälle vilket är problematiskt eftersom toleransen endast är 

applicerbar till de grupper som anses vara normala och accepterade i samhället. I jämförelse 

med de mer etablerade religionerna som kristendom eller islam, beskrivs ofta de alternativa 

formerna av religion, så som Jehovas vittnen och scientologi, på ett fördömande vis i svenska 

tidningar.18 

                                                           
16  Marta Axner, Public religions in Swedish media: a study of religious actors on three newspaper debate pages 
2001-2011, Uppsala: Uppsala universitet, 2013, s, 16-24, tillgänglig: http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:646308/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-02-16).  
17 Holden, 2002, s, 33-41.  
18 Henrik Bogdan, “It’s not about religion, but about manipulation: Polemical discourse against sects and cults 
in Sweden”, i: Demker, Marie, Leffler, Yvonne & Sigurdsson, Ola (red): Culture, health, and religion at the 
millennium: Sweden unparadised, New York: Palgrave Macmillan, 2014, s, 77-78. 
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Kandidatuppsatsen Makt internet & människor - En studie i hur internet kan påverka 

symboliska maktstrukturer är en uppsats inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap 

skriven av Erik Berglinden. Uppsatsen problematiserar hur spridningen av information på 

internet potentiellt kan påverka symboliska maktstrukturer bland annat hos nuvarande och 

tidigare medlemmar av Jehovas vittnen. För att undersöka det här utför Berglinden 

observationer av Youtube-klipp. I sin analys använder han sig av sociologiska och 

sociobiologiska teorier. Berglindens resultat visar att det finns en stor svårighet för de 

personer som vill lämna Jehovas vitten att ta ett sådant beslut på grund av den makten 

rörelsen har över sina medlemmar. Resultatet visar även att rörelsens makt kan undermineras 

med information som finns tillgänglig på internet som ställer sig kritisk mot rörelsen.19  

 

3. Källmaterial och metod 

I följande kapitel presenteras de två metoder som använts i arbetet. Vi redogör även för det 

källmaterial som ingår i arbetet. Kapitlet innehåller avslutningsvis ett avsnitt där vi ställer oss 

kritiska till vårt val av metod och material.  

___________________________________________________________________________ 

3.1. Källmaterial och metod för tidningsmaterial från Hallandsposten 

 

Vi valde att använda tidningsmaterial från Hallandsposten och letade därför efter artiklar, 

notiser och recensioner som nämnt Jehovas vittnen och som publicerats i tidningen genom att 

söka i tidningens digitala arkiv. Det var få artiklar publicerade per år som nämnde rörelsen 

vilket resulterade i att vi valde att gå tillbaka tio år i arkivet. Således omfattar undersökningen 

samtliga artiklar, notiser och recensioner som nämner Jehovas vittnen mellan 2009–2019 i 

Hallandspostens digitala arkiv. Totalt ingår 23 artiklar, notiser och recensioner i arbetet. För 

att underlätta för den kommande analysen delades tidningsmaterialet in i teman. Temana 

valdes ut utifrån tidningsmaterialets innehåll och relevans för arbetet. Fem teman valdes ut, 

det första är tidningsmaterial som beskriver att Jehovas vittnen inte är kompatibla med det 

sekulära samhället, det andra temat är tidningsmaterial som beskriver Jehovas vittnen som 

reaktionära, arbetets tredje tema är tidningsmaterial som har vittnen som källor, det fjärde 

                                                           
19 Erik Berglinden, Makt, Internet och Människor: En studie i hur internet kan påverka symboliska 
maktstrukturer”, Kandidatuppsats, Högskolan i Halmstad, 2009 s, 2.  
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temat är tidningsmaterial där vittnena beskrivs som en sluten grupp eller sekt, det sista temat 

är tidningsmaterial skrivet ur en avhoppares perspektiv. Hallandsposten valdes som 

källmaterial då det är den tidningen i Halland som har störst upplaga.20 Dagstidningen läses 

av ca 62 000 läsare dagligen.21 Hallandsposten gavs ut för första gången den 30 juli år 1850 

och tidningen anser sig vara oberoende liberal. Tidningen existerar både som pappers- och 

elektronisk tidning och är en del av Stampen AB, vilket är västkustens största koncern 

gällande lokaltidningar.22 

3.2 Källmaterial och metod för intervjuer 

För att rekrytera intervjupersoner behövde vi komma i kontakt med medlemmar ur Jehovas 

vittnen. Vi använde oss av Jehovas vittnens egen hemsida, jw.org, där de olika 

församlingarnas kontaktuppgifter fanns listade. Inledningsvis kontaktades två församlingar 

som båda avslog vår förfrågan då de inte ansåg sig vara intresserade av att yttra sig i frågor 

angående media, därför breddade vi vårt kontaktsökande. Totalt kontaktades åtta 

församlingar i Hallands län. Två församlingar ställde slutligen medlemmar till förfogande för 

vår intervju. Två av undersökningens informanter är kvinnor och två är män. Samtliga 

informanter är barn till Jehovas vittnen som sedan tagit beslutet att döpas inom rörelsen i 

tonåren. Åldrarna på informanterna är varierande men samtliga var inom åldersspannet 35–60 

år. Intervjuerna var fördelade så att en församling ställde tre medlemmar till vårt förfogande 

och vi intervjuade dem enskilt i en Rikets sal. Den sista intervjun genomfördes via telefon 

med en medlem ur Jehovas vittnen ur en annan församling då tiden för ett fysiskt möte inte 

existerade. Intervjuerna tog ungefär 25 minuter vardera. 

I metoden för utförandet av intervjuerna har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och rekommendationer. De forskningsetiska principer vi utgått 

från är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och 

även de två rekommendationer.  

Informationskravet innebär att deltagarna skall få all information om deras funktion i arbetet 

och vilka premisser som gäller för deras medverkande i undersökningen. Informationen som 

ges till deltagarna ska vara omfattande i bemärkelsen att samtliga aspekter som kan tänkas 

påverka deltagarnas villighet att medverka ska belysas. Information ska också belysa att 

                                                           
20Hallandsposten, ”Annonsera i Hallandsposten”, Tillgänglig: https://info.hallandsposten.se/, u.å., (hämtad: 
2019-02-11). 
21Hallandsposten, ” Annonsera i Hallandsposten”, u.å. 
22 Hallandsposten, ”Annonsera i Hallandsposten”, u.å. 
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medverkan är frivillig och att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att de medverkande i en undersökning har rättigheten att själva 

besluta om sitt deltagande. Således måste forskaren erhålla informantens samtycke. Under 

vilka premisser deltagaren vill medverka är upp till informanten, forskaren får inte utsätta 

informanten för några påtryckningar och ett avbrytande av deltagandet ska inte få negativa 

konsekvenser för avhopparen. Forskare och informanter bör inte ha något 

beroendeförhållande till varandra. Konfidentialitetskravet betyder att alla personer som är 

involverade i forskningen rekommenderas skriva under en sekretessförbindelse om 

undersökningen innehåller känsliga uppgifter om informanterna. Uppgifter från och om 

informanterna skall hanteras så att ingen utomstående kan komma åt uppgifterna. Den sista 

forskningsetiska principen som metoden för intervjuerna tar hänsyn till är nyttjandekravet 

som innebär att de insamlade uppgifterna från informanterna inte får användas till något 

annat än forskningen. Utöver de forskningsetiska principerna har vi även tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets rekommendationer att informanterna bör ges möjlighet att ta del av 

forskningsrapporten före publicering och få uppgifter om vart forskningen kommer att 

publiceras.23 

Vi har tagit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och rekommendationer i beaktning 

genom att informanter som ingick i vår undersökning redan vid första kontakten blev 

informerade om deras funktion i arbetet och vilka premisser som gällde för deras 

medverkande i undersökningen. Vi förklarade vilken inriktning vårt arbete skulle ha så att de 

kunde avgöra huruvida de ville medverka eller ej. Vi gjorde det klart att det var frivilligt och 

att de kunde avsluta sin medverkan när som helst. Informanternas samtycke inhämtades vid 

utförandet av intervjuerna och inspelningen av dessa. Det finns inte något 

beroendeförhållande mellan intervjuare och informant. Vid samtliga utförda intervjuer 

garanterade vi informanterna anonymitetsskydd som återfinns i bilaga 1 under rubriken 

anonymitetsskydd. Vi gav samtliga informanter information angående arbetets publicering 

och gav dem möjlighet att på förfrågan ta del av transkribering och det färdigställda arbetet 

innan publicering om så önskades.  

                                                           
23 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm: Vetenskapsrådet, 
2002, s, 7-15, Tillgänglig: https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
(hämtad 2019-03-01). 
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För att säkerställa att informationen som intervjupersonerna gav kunde analyseras så precist 

som möjligt spelades samtliga intervjuer in, vilket är något som rekommenderas vid 

kvalitativa intervjuer då informanternas exakta ord är viktiga att få med.24 När intervju 

används som metod finns det ett behov av en intervjuguide därför skapade vi en intervjuguide 

(se bilaga 1) inför utförandet av våra intervjuer där vi omvandlade arbetets centrala innehåll 

till konkreta frågor för informanterna att besvara.25 Vid skapandet av intervjuguiden använde 

vi oss av områdesprincipen. Områdesprincipen innebär att intervjuns inledande frågor är av 

sådan karaktär att de får intervjupersonen att bli avslappnad för att sedan bli mer fokuserade 

på intervjuns centralare delar och slutligen återgå till frågor av mer allmän karaktär.26 

Frågorna utformades så att informanterna skulle ges förutsättning att svara på ett beskrivande 

vis då vi ville få in så mycket information som möjligt. När en intervjuguide skapas ska 

forskaren reflektera över om frågan är tydligt formulerad och otvetydig, om frågan är 

ledande, om frågan kräver någon kunskap som intervjuobjektet kanske inte besitter, om 

frågan är för känslig för informanten och slutligen om frågorna som ställs låter informanten 

ha unika uppfattningar.27  De föregående kriterierna har i så stor mån som det är möjligt tagits 

i beaktan då vi skapade vår intervjuguide.  

Under intervjuerna försökte vi få intervjupersonerna att dela med sig av så mycket som 

möjligt genom att uppmuntra det fria berättandet, vilket främjas av att ställa frågor där en 

person bes beskriva något.28 Däremot utgick intervjun från förutbestämda frågor, således 

genomförde vi semistrukturerade intervjuer. För att få informanterna så bekväma som möjligt 

vid intervjutillfället valde vi att hålla de tre första intervjuerna på en plats vald av 

informanterna, vilket blev Rikets sal. Vi fokuserade på att lyssna samt att visa vårt genuina 

intresse för svaren som informanterna gav genom både verbal och icke-verbal 

kommunikation, Dalen menar att den här typen av bekräftelse är viktig för att 

intervjuobjekten ska öppna upp sig angående deras upplevelser och känslor.29 Under 

genomförandet av intervjuerna lämnandes våra egna åsikter utanför eftersom intervjuaren i 

intervjuer av den här karaktären inte ska värdera eller argumentera.30 Efter att samtliga 

                                                           
24 Monica Dalen, Intervju som metod, Malmö: Gleerups utbildning, 2008, s, 33. 
25 Dalen, 2008, s, 31. 
26 Dalen, 2008, s, 31. 
27 Dalen, 2008, s, 32. 
28 Dalen, 2008, s, 32. 
29 Dalen, 2008, s, 39. 
30 Dalen, 2008, s, 39. 
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intervjuer var utförda delades informanternas svar in under fem teman för att underlätta för 

den kommande analysen. Det första temat handlade om informanternas upplevelse av hur 

svensk media porträtterar rörelsen och hur det påverkar allmänhetens intryck av Jehovas 

vittnen. Det andra temat handlar om medias motiv. Det tredje temat fokuserar på Jehovas 

vittnens utrymme i svensk media. Det fjärde temat berör församlingens reaktion på svensk 

medias porträttering av rörelsen. Det femte temat handlar om det bemötandet vittnena får från 

utomstående.  

Samtliga intervjuer utfördes med i stort sätt samma metod. Informanten som intervjuades via 

telefon blev däremot intervjuad av en intervjuare i stället för två på grund av tekniska skäl 

och på grund av att telefoner användes som kommunikationsmedel uteblev den icke-verbala 

kommunikation och ersattes av endast verbal kommunikation. 

Då vi har utfört en kvalitativ undersökning har vi utfört en urvalsundersökning. Då väljs ofta 

ett litet antal personer ut för intervjun, där grundtanken blir att exemplifiera utifrån 

intervjuerna som utförts, inte generalisera.31 I kvalitativa undersökningar görs det ett selektivt 

urval, det finns inga fasta regler för hur det här urvalet ska ske.32 I vårt fall var det selektiva 

urvalet att ha intervjuobjekt som var aktiva medlemmar i Jehovas vittnen från Hallands län.  

 

4. Metoddiskussion 

I metoddiskussionskapitlet kommer vi inledningsvis kritiskt reflektera över metod och urval 

för de 23 artiklarna, notiserna och recensionerna som utgör material för uppsatsen och sedan 

kritiskt reflektera över metod och urval gällande de utförda intervjuerna.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Metoddiskussion tidningsmaterial 

Artiklarna som används i arbetet är hämtade från Hallandspostens digitala arkiv. Således 

utgör endast en tidning underlaget för uppsatsen. Intervjuerna var menade att fokusera främst 

på Hallandsposten och intervjuguiden innehöll därför specifika frågor angående tidningens 

                                                           
31 Conny Svenning, Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : klassiska och nya metoder 
i informationssamhället : källkritik på Internet, 5., omarb. uppl., Eslöv: Lorentz, 2003, s, 101. 
32 Svenning, 2003, s, 110. 
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skildring av Jehovas vittnen. Vid utförandet av intervjuerna framkom att de intervjuade 

vittnena inte tog del av media i särskilt stor utsträckning vilket gjorde de mer specifika 

frågorna om Hallandsposten problematiska. Detta eftersom informanterna inte hade några 

konkreta uppfattningar om Hallandspostens porträttering av rörelsen utan gav istället mer 

generella svar. Vi har ändå valt att använda oss av material från Hallandsposten eftersom 

informanterna kommer från samma geografiska område som tidningen täcker och eftersom 

tidningen beskriver Jehovas vittnen i Halland. Till exempel i en artikel av Åsa Montan 

publicerad i Hallandsposten 18 september 2010 som beskriver att Örnaskolan i Hyltebruk har 

gjort det obligatoriskt för eleverna att rösta i delar av skolvalet trots att vissa elever inte vill 

rösta i valet på grund av religiösa skäl.33 Vi utgick från att det var större sannolikhet att de 

lokala vittnena hade kunskap om lokal problematik mellan vittnena och lokalsamhället än 

mer geografiskt avlägsen problematik vilket var ett skäl till att tidningsmaterial från 

Hallandsposten valdes som källmaterial.  

Dessutom vill vi ta reda på hur fyra medlemmar ur Jehovas vittnen i Halland upplever medias 

skildring av rörelsen vilket besvaras utifrån våra utförda intervjuer. Vi vill också ta reda på 

hur Jehovas vittnen porträtteras i samtliga 23 artiklar, notiser och recensioner som nämner 

Jehovas vittnen i Hallandspostens digitala arkiv mellan 2009–2019. Det uppstår en 

problematik vid en jämförelse av arkivmaterialet från Hallandsposten och intervjuerna. 

Eftersom intervjuerna ger svar som rör media generellt och inte Hallandsposten specifikt blir 

Hallandsposten vid en jämförelse mellan de två materialen en representant för svensk media. 

Vi är medvetna om den här problematiken och kommer därför undvika generaliserande 

slutsatser gällande svensk media i vår analys. Hallandsposten kommer ses som ett stickprov 

på det svenska medieutbudet.  

I Hallandspostens digitala arkiv finns det drygt två artiklar, notiser eller recensioner per år i 

snitt. Därför valde vi att gå tillbaka tio år i det digitala arkivet för att få en relevant 

omfattning på materialet. Om vi hade valt ett större tidsspann på arkivmaterialet hade det 

resulterat i en större överblick. Detsamma gäller om vi hade valt att utgå från artiklar, notiser 

och recensioner från mer än en mediaaktör men på grund av arbetets omfång fick vi göra en 

avgränsning i både tidsspannet och antalet medieaktörer. 

 

                                                           
33 Åsa Montan, ”Alla klasser röstade i skolvalet”, Hallandsposten, 18 september 2010, s, 20. 
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4.2 Metoddiskussion intervjuer 

Vårt urval av intervjuobjekt skulle kunna ha större mångfald men då vi hade svårt att hitta 

församlingar av Jehovas vittnen vars medlemmar var villiga att ställa upp på intervjuer har vi 

intervjuat de medlemmar som ställts till vårt förfogande. Därför har vi inte kunnat ta 

mångfaldsaspekten i beaktning. Det här innebär att vi har intervjuat fyra personer, vilket är en 

liten population. Således ger informationen som återfås från intervjuerna möjlighet till 

exemplifierande och inte generaliserande.  

Vi har intervjuat två kvinnor och två män, om vi hade haft fler informanter att välja mellan 

hade vi däremot valt ett större åldersspann så att undersökningen fick större mångfald genom 

att täcka fler generationer. Samtliga informanter som ställdes till vårt förfogande hade blivit 

introducerade till Jehovas vittnen som barn genom deras föräldrar vilket skulle kunna ses som 

fördelaktigt då de varit en del av rörelsen länge och kan antas vara väl insatta i rörelsens 

samtliga aspekter. Under utförandet av våra intervjuer uppmärksammade vi att Jehovas 

vittnen utifrån de intervjuades utsagor inte tar del av media i särskilt stor utsträckning. Därför 

skulle det även kunna finnas en fördel med att inkludera nyare medlemmar i undersökningen 

då de eventuellt tagit del av media i större utsträckning än de som sedan barndomen varit 

knutna till Jehovas vittnen. De fyra informanterna tillhör två olika församlingar i Halland, tre 

av de fyra informanterna tillhör samma församling. Det kan ses som fördelaktigt att 

undersökningen innefattar personer från mer än en församling så att åsikterna om media inte 

är baserat på vilken församling av Jehovas vittnen den aktiva medlemmen tillhör. Vi hade sett 

det som fördelaktigt för vårt arbetes validitet om den geografiska spridningen av församlingar 

inom Halland hade varit större. Detta var dessvärre inte var en möjlighet då vi upplevde en 

svårighet med att hitta informanter som var villiga att intervjuas för vårt arbete.  

Vid tre av intervjuerna var vi fysiskt närvarande och den fjärde intervjun utfördes via telefon. 

Det kan antas att två olika metoder kan ge två olika utfall och därför hade vi hellre utfört 

samtliga intervjuer med samma metod. Det fanns dessvärre ingen möjlighet till detta då 

informanten ej var tillgänglig för ett fysiskt möte under perioden för uppsatsskrivandet. 

Under tre av intervjuerna var vi två intervjuare och en informant vilket skulle kunna tänkas 

påverka informantens svar och att svaren kunde blivit annorlunda om intervjun genomfördes 

med endast en intervjuare och en informant som vid den utförda telefonintervjun.  
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5.Teoretiska perspektiv 
 

Det femte kapitlet i uppsatsen redogör inledningsvis för Lincolns teori om maximalism och 

minimalism gällande religion, vilket är den teori som använts för att analysera de 23 artiklar, 

notiser och recensioner som analyseras i uppsatsen. Teorin används även för att analysera de 

fyra intervjuerna med aktiva medlemmar ur Jehovas vittnen bosatta i Hallands län. Slutligen 

diskuteras valet av teori kritiskt. 

__________________________________________________________________________ 

I arbetet kommer Lincolns teori om maximalism och minimalism gällande religion att 

användas för att analysera både de 23 tidningsartiklarna, recensionerna och notiserna 

publicerade i Hallandsposten mellan 2009–2019 som ingår i arbetet. Lincolns teori kommer 

även användas vid analysen av de fyra intervjuerna som vi utfört med aktiva medlemmar i 

Jehovas vittnen bosatta i Hallands län. Lincolns teori om maximalism och minimalism 

gällande religion innebär att det finns samhällen, ideologier och religiösa grupper som vill att 

religionen skall ligga till grund för alla samhällets aspekter, med andra ord maximera 

religionens betydelse för samhället. Lincoln menar att maximalisters motsats är religiösa 

minimalister. De vill ha ett sekulärt samhälle där pluralistiska sanningsföreställningar präglar 

samhället och att regionen är en privatsak som utövas i hemmet, religionen har med andra ord 

en minimal roll i samhället.34 I arbetet används Lincolns teori om maximalism och 

minimalism gällande religionens roll i samhället som analytiskt verktyg. Lincolns 

beskrivning av maximalistiska organisationer är till största del kompatibel med Jehovas 

vittnen, exempelvis eftersom Jehovas vittnen anser sig vara medborgare i Guds rike och likt 

religiösa maximalister ser rörelsen Guds lagar som överordnade de sekulära lagarna. Däremot 

är Lincolns teori inte kompatibel med rörelsens syn på samhället. Vi är medvetna om att 

Jehovas vittnen inte vill grunda en religiös stat men vi applicerar ändå Lincolns maximalist-

begrepp på rörelsen eftersom teorin fungerar bra som ett verktyg i analysen av medias 

relation till Jehovas vittnen och organisationens relation till media. Lincoln menar att Europa 

historiskt sett har styrts med ett maximalistiskt system där kyrkan som intuition har haft störst 

inflytande på samhället.35Han förklarar att en brytningspunkt mellan maximalism och 

minimalism kom under upplysningstiden då det minimalistiska idéerna fick fotfäste i Europa. 

                                                           
34 Bruce Lincoln, Holy terrors: Thinking about religion after September 11, 2 uppl, Chicago: The university of 
Chicago press, 2006, s, 55-59.  
35 Lincoln, 2006, s, 55 -57. 
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Under upplysningen ifrågasattes kyrkans auktoritet och hegemoni av filosofer som Voltaire, 

Locke och Hobbes. Filosofer började efter hand ge sig in på områden som kultur och 

utmanade därav kyrkans hegemoni. Lincoln beskriver att filosofer som Kant efterhand ställde 

filosofins tanke om förnuft mot kyrkans tro och uppenbarelse. Den strukturella förändringen 

från ett maximalistiskt till ett minimalistiskt system i Europa accelererade då nationalstaterna 

växte fram eftersom nationalstaten övertog många funktioner i samhället som kyrkan och 

religionen tidigare haft så som juridik, utbildning och övervakning. I övergången från en 

maximalistisk till en minimalistisk ordning i Europa hävdar Lincoln att civilsamhället tog 

över områden från kyrkan som till exempel media och journalistik vilket omvandlades till ett 

forum för diskussion angående bland annat etik och estetik.36 Lincoln beskriver att 

antagandet av den minimalistiska modellen har fått många följder för de transatlantiska 

länderna. Den främsta följden är den ekonomiska tillväxten, statsmaktens uppkomst och 

industriell teknologis utveckling som kunde uppstå på grund av att religionen inte längre 

kunde kontrollera utvecklingen inom dessa områden då nationalstaten reglerade samhället.37 

Enligt Lincolns teori ser förespråkarna för maximalism religionen som den centrala delen när 

det kommer till frågor om kultur, etik och estetik. Förespråkarna för maximalism menar att 

religiös auktoritet stärker samhällsgemenskapen och de ser därför minimalismen som en fara 

då den kan locka potentiella rättroende från det de hävdar är den rätta vägen. Förespråkarna 

för minimalism vill ha ett sekulärt samhälle och hävdar att ekonomi är den centrala delen av 

kultur. Religionen skall enligt dem vara begränsad till den privata sfären och metafysiska 

frågor. Lincoln uttrycker att maximalister ser faror som frestelse, en stark statsapparat och 

intrång i det religiösa utövandet i minimalistiska system. Minimalisterna ser maximalistiska 

system på två sätt utifrån Lincolns teori. Det första sättet är som en förförande distraktion för 

vissa individer. Det andra sättet minimalisterna ser på maximalistiska system är att de är 

kapabelt till reaktionära attacker mot uttryck för de sekulära.38 

 

6. Teorikritik 
Vi har valt att använda oss av Lincolns teori om maximering och minimering av religion i 

vårt arbete, däremot är vi medvetna om att det finns andra teorier som hade kunnat appliceras 

                                                           
36 Lincoln, 2006, s, 56-61. 
37 Lincoln, 2006, s, 59-61. 
38 Lincoln, 2006, s, 57–60. 
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på vårt arbetes resultat. Till exempel hade vi kunnat utgå från Larry Shiners teori om 

sekularisering. Shiner menar att sekularisering präglas av företeelser som kan sammanfattas 

genom sex aspekter. Två av de aspekterna är att religionens betydelse förminskas på grund av 

att symboler, dogmer och institutioner kopplade till religion mister sitt inflytande och att 

religionen inte längre har något inflytande på samhället utan förpassas till metafysiska 

frågor.39 

Ett annat exempel på en teori som hade kunnat appliceras på vårt resultat är teorin om 

privatisering av religion som McGuire redogör för i sin bok Religion: The social context. 

Mcguire menar att religion förpassas till den privata sfären och inte har något offentligt värde 

i dagens samhälle och återger Skandinavien som den geografiska plats där processen av 

religionens privatisering har kommit längst.40  

Vårt beslut att använda oss av Lincolns teori grundar sig i att vi kunde urskilja två 

fundamentalt olika inställningar till religion i våra utförda intervjuer och vårt insamlade 

tidningsmaterial. Dessa två uppfattningar var kompatibla med Lincolns minimering- och 

maximeringsbegrepp gällande syn på religion. Shiner teori och teorin om privatisering av 

religion som McGuire redogör för är båda applicerbara på vårt resultat. Däremot ansåg vi att 

vårt resultat vara mer kompatibelt med Lincolns teori om minimering och maximering av 

religion och därav valde vi att använda oss av Lincolns teori.   

6.Resultat 

I det här kapitlet kommer arbetets båda resultat presenteras. Inledningsvis kommer en 

sammanfattning av det tidningsmaterial som ingår i arbetet och därefter kommer en 

sammanfattning av de fyra intervjuer som genomförts. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Resultat artiklar, notiser och recensioner 

I den här delen av uppsatsen presenteras en sammanfattning av de 23 artiklar, notiser och 

recensioner som arbetet grundar sig på. Vi presenterar tidningsmaterialet i en kronologisk 

följd där det senast publicerade tidningsmaterialet sammanfattas först och det äldsta 

                                                           
39 Inger Furseth och Pål Repstad, Religionssociologi: en introduktion, Malmö: Liber, 2005, s, 109–110.  
40 Meredith B. McGuire, Religion: The social context, 5 uppl, Belmont California: Wadsworth Thomason 
Learning, 2002, s, 287-288.  
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publicerade tidningsmaterialet sammanfattas sist. Vi presenterar materialet på följande vis så 

att läsaren först får ta del av det senast publicerade tidningsmaterialet. 

Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2018. 

Den nionde september 2018 publicerades en artikel skriven av Tobias Holmgren i 

Hallandsposten. Artikeln handlade om den före detta medlemmen i Jehovas vittnen Marianne 

Englunds beskrivning av sitt liv i rörelsen och den utfrysning hon upplevde efter sitt utträde 

ur organisationen. En mindre del av artikeln vigs åt psykologen Håkan Järvå och talesmannen 

för Jehovas vittnen i Skandinavien Dan-Erik Kristoffersen. Järvå menar att Jehovas vittnen 

använder sig av psykiska påtryckningar för att behålla medlemmar. Kristoffersen väljer att 

inte gå i polemik med Järvå utan informerar om att allmänheten är välkomna till rörelsens 

möten för att bilda sig en egen uppfattning. Däremot förklarar Kristoffersen att bibelstudier 

hjälpt människor som tidigare haft problem med demoner. Källorna i artikeln är före detta 

medlemmen i Jehovas vittnen Marianne Englund, talesmannen för Jehovas vittnen 

Skandinavien Dan-Erik Kristoffersen och psykologen Håkan Järvå. Värdeord som beskriver 

Jehovas vittnen i artikeln är sekt, slutna rörelser och udda varianter av kristendom.41 

 

Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2017. 

Den 14e maj 2017 publiceras en artikel i Hallandsposten skriven av Linda Nordman. Artikeln 

handlar om Althea Gagliano som växt upp i Jehovas vittnen men som nu lämnat rörelsen. 

Gagliano beskriver att hon upplevde sig utfryst när hon tog steget att lämna rörelsen och att 

hon inte längre har kontakt med sin släkt som fortfarande är medlemmar i Jehovas vittnen. 

Utfrysningen Gagliano upplevde ledde till att hon flyttade till Oslo för att starta ett nytt liv då 

hon ofta påmindes av tiden i Jehovas vittnen när hon stötte ihop med medlemmar från 

församlingen i Varberg. Livet i den norska huvudstaden, arbetet som material- och 

kvalitetsansvarig och den sjuåriga dottern är nu Gaglianos nya liv utanför Jehovas vittnen. 

Artikelns enda källa är Gagliano själv. Artikeln beskriver Jehovas vittnen som ett kristet 

samfund.42 

 

                                                           
41 Tobias Holmgren, ”Marianne fri från tanken om domedagen”, Hallandsposten, 9 september 2018, s, 66–67. 
42 Linda Nordman, ”Hon lämnade allt för att starta ett nytt liv”, Hallandsposten, 14 maj 2017, s, 32–33.  
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Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2016. 

En artikel i Hallandsposten publicerad den första juli 2016 författad av Helena Gustavsson 

beskriver olika religiösa rörelsers negativa syn på HBTQ-personer. I artikeln nämns Jehovas 

vittnen, väckelsekristna och mormoner som de kristna grupper där acceptansen för HBTQ-

personer är lägst. Artikeln beskriver att många extrema kristna grupper använder dådet mot 

gayklubben Pulse för att sprida avsky mot homosexuella. Kristna grupper i USA som är 

kända för sin propaganda mot homosexuella demonstrerar vid flera begravningar för offren 

till dådet mot nattklubben Pulse. Gärningsmannen till dådet mot klubben Pulse var inte 

kristen utan muslim och de spekuleras i om motivet till dådet var religiöst grundad homofobi. 

Detta eftersom det finns en låg acceptans mot homosexuella bland kristna och muslimska 

grupper om man jämför med gruppen som är icke-troende. Källorna i texten är Joel Hunter 

pastor i First baptist church, Victoria Kirkby York från HBTQ-organisationen Task force, 

Patrik Gould en gay-aktivist med ett kristet förflutet och organisationen Pew research 

Center.43 

 

Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2015. 

En notis av Tidningarnas telegrambyrå publicerad i Hallandsposten 24 april 2015 beskriver 

en konflikt mellan en medlem i Jehovas vittnen som inte vill ta ett arbete som lotteriförsäljare 

och Arbetsförmedlingen. Mannen hävdar att religionsfriheten gäller även på arbetsmarknaden 

då han ser spel som till exempel lotteri som negativt och i strid med hans trosuppfattning. 

Konflikten avgjordes i kammarrätten som gav Arbetsförmedlingen rätt då de fastslog att det 

inte går att neka ett arbetstillfälle av religiösa skäl enligt kammarrätten i Göteborg. Källan för 

notisen är Tidningarnas telegrambyrå.44 

 

Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2014. 

Den andra juli 2014 publicerar Hallandsposten en notis skriven av Tidningarnas 

telegrambyrå. Notisen beskriver att en medlem i Jehovas vittnen inte vill sälja lotter på grund 

av religiösa skäl. Med Diskrimineringsombudsmannens hjälp har vittnet stämt 

                                                           
43 Helena Gustavsson, ”Tufft att inte vara välkommen”, Hallandsposten, 1 juli 2016, s, 18–19.  
44 Tidningarnas telegrambyrå, ”Religiös fick inte nobba lotterijobb”, Hallandsposten, 24 april 2015, s, 35.  
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Arbetsförmedlingen. DO menar att Arbetsförmedlingen inte tar tillräcklig hänsyn till 

mannens religion. Tidningarnas telegrambyrå är notisens enda källa.45 

 

Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2013. 

I en recension publicerad 28 januari 2013 i Hallandsposten recenserar skribenten Jan 

Karlsson Jonas Gardells bok Torka aldrig tårar utan handskar - del 2. Jan Karlsson beskriver 

att en av bokens karaktärer vid namn Benjamin är uppväxt i Jehovas vittnen där strikta 

bibelstudier och en sträng människosyn råder. Benjamin slits mellan den religiösa moralen 

och hans egna sätt att leva. Boken rör teman som till exempel att komma ut som homosexuell 

och relationer mellan män.46 

En artikel författad av Per Kågström publicerad i Hallandsposten 12 oktober 2013 beskriver 

cellisten och operasångerska Pia-Karin Helsings föreställning som handlar om hennes liv. En 

del av föreställningen vigs åt Helsings uppbrott från Jehovas vittnen och den utfrysning hon 

upplevde från de andra medlemmarna i församlingen. Källan för informationen i artikeln är 

Pia-Karin Helsings.47 

 

Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2012. 

Tomas Bengtsson från Tidningarnas telegrambyrå har skrivit en artikel som publicerades i 

Hallandsposten 15 december 2012. Artikeln informerar om att den franske parlamentarikern 

Rudy Salles som riktar kritik mot det svenska Utbildningsdepartementet i sin rapport till 

Europarådet. Kritiken består i att Salles anser att sekter och där ibland Jehovas vittnen ges 

möjlighet att utnyttja det svenska skolsystemet när rörelsen driver skolor. Bertil Östberg som 

är statssekreterare på Utbildningsdepartementet svarar i artikeln på kritiken från Salles. I 

artikeln beskrivs Jehovas vittnen med ordet sekt. Källorna som presenteras i artikeln är Rudy 

Salles och Bertil Östberg.48 

 

 

                                                           
45 Tidningarnas telegrambyrå, ”Jehovas vittne ville inte sälja lotter”, Hallandsposten, 2 juli 2014, s, 15.  
46 Jan Karlsson, ”Gardell är bättre än någonsin”, Hallandsposten, 28 januari 2013, s, 35.  
47 Per Kågström, ”Vittnet Pia-Karin gick sin egen väg”, Hallandsposten, 12 oktober 2013, s, 45.  
48 Tomas Bengtsson, ”Kritik mot svenska friskolesystemet”, Hallandsposten ,15 december 2012, s, 23.  
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Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2011. 

Den 15 januari 2011 publicerar Hallandsposten en artikel författad av Anders Aili. Artikeln 

beskriver Hallandspostens besök i Rikets sal i Halmstad där tidningen intervjuar Christer 

Gunnarsson, en av församlingens tio äldsta. Gunnarsson svarar på frågor om Jehovas vittnen 

och om församlingen i Halmstad. I artikeln förklarar Gunnarsson att Bibeln stadgar att 

människor inte ska ingå sexuella relationer utanför äktenskapet. Källan för artikeln är 

Christer Gunnarson.49 

 

Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2010. 

Hallandsposten publicerade en artikel skriven av Isabel Johansson den 26e maj 2010. 

Artikeln rör en konflikt på Örnaskolan gällande skolavslutningen. Skolans ledning har 

beslutat att avslutningen inte skall vara förlagd i kyrkan utan äga rum i skolans lokaler. 

Läraren Margareta Andersson hävdar i artikeln att varken muslimer eller Jehovas vittnen har 

motsatt sig en skolavslutning i kyrkan. Två elever på skolan Alexander Engman och Sofie 

Vari motsätter sig en skolavslutning i skolans lokaler. Andersson, Engman och Vari är 

artikels enda källor.50 

 

Den nionde juli 2010 publicerades en notis i Hallandsposten. Notisen förmedlar att den 

nionde juli 1940 protesterade den protestantiska kyrkan i Tyskland mot nazisternas planer på 

att förinta vissa grupper i det tyska samhället. Jehovas vittnen nämns som en av grupperna 

som nazisterna ville förinta.51 

 

En artikel skriven av Åsa Montan publiceras den 18 september 2010 i Hallandsposten. 

Artikeln beskriver att Örnaskolan i Hyltebruk har gjort det obligatoriskt för eleverna att rösta 

i kommunalvalet i skolvalet. Detta gäller även de elever som inte vill rösta på grund av 

religiösa skäl. Jehovas vittnen nämns som en av de grupper på skolan som på grund av 

religiösa skäl inte vill rösta. Källorna i artikeln är David Radianu som är elev på Örnaskolan, 

                                                           
49 Anders Aili, ”På blåsbackegatan samlas alla vittnena”, Hallandsposten, 15 januari 2011, s, 16–17. 
50 Isabel Johansson, ”Skolavslutningen flyttar ut ur kyrkan”, Hallandsposten, 26 maj 2010, s, 18.  
51 Hallandsposten, ”09 juli… 1940”, Hallandsposten, 9 juli 2010, s, 26. 
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Pontus Hellqvist som är elev på Örnaskolan och Margareta Andersson som arbetar som lärare 

på Örnaskolan.52 

 

Anette Emanuelsson har författat en artikel som publicerade i Hallandsposten 29 oktober 

2010. I artikeln intervjuas artikelns enda källa Lars-Göran Persson. Persson spenderar sina 

vardagar på ett äldreboende i Laholm där han diskuterar livsfrågor med de boende, ett av 

diskussionsämnena som artikeln nämner är Jehovas vittnen.53 

 

31 december 2010 publicerar Hallandsposten en artikel skriven av Anders Holmer. Artikeln 

berättar om föräldern och läraren Kajsa Petersen som reagerat på att dotterns skolavslutning 

inte skulle hållas traditionsenligt i kyrkan utan istället skulle hållas i skolan. Petersen startade 

en grupp på Facebook för att samla de som ville behålla skolans avslutning i kyrkan. Gruppen 

urartade efter en kort tid med främlingsfientliga kommentarer. Kajsa Petersen som är 

artikelns enda källa berättar att hon inte vill att någon religiös grupp ska behöva känna sig 

utanför till exempel muslimer eller Jehovas vittnen. 54 

 

 

Artiklar, notiser och recensioner publicerade 2009. 

En recension publicerad i Hallandsposten den nionde januari 2009 skriven av Lotta 

Bergström beskriver fotokonstnären Hendrik Zeitler. Zeitler ställer ut foton som skribenten 

beskriver som lite skruvade, hon jämför bilderna med Jehovas vittnens skrifter.55 

 

En artikel skriven av Inge Henriksson publiceras i Hallandsposten 18 maj 2009. Artikeln är 

skriven med anledning av det då stundande EU-valet. Moderaterna och Socialdemokraterna 

bedriver valarbete i Laholms kommun men de är inte ensamma på torget där fanns också 

Jehovas vittnen som spred sin information till stadens invånare. Artikeln beskriver den lokala 

                                                           
52 Montan, 2010, s, 20.  
53 Anette Emanuelsson, ”Filosofiska samtal för äldre”, Hallandsposten, 29 oktober 2010, s, 20.  
54 Anders Holmer, ”Debatten blev tvärtemot det Kajsa ville uppnå”, Hallandsposten, 31 december 2010, s, 6–7.  
55 Lotta Bergström, ”Fotografiets alla möjligheter utnyttjas”, Hallandsposten, 9 januari 2009, s, 36–37.  
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socialdemokratiska valkampanjen i Laholm och de källor som finns i artikeln är Glenn Kjellin, 

Hans Hoff och Lars Fritzson som är socialdemokratiska valarbetare.56 

 

Den 18 juni 2009 publicerar Hallandsposten en recension skriven av Annika Bengtsson. 

Recensionen handlar om Elsebeth Egholms bok Närmaste anhörig. En av bokens karaktärer 

heter Dictes och är uppvuxen i Jehovas vittnen. Jehovas vittnen benämns i recensionen som en 

sekt.57 

 

Hallandsposten publicerade den 16 september 2009 en artikel skriven av Evelina Myrbäck. 

Artikeln handlar om den nya äktenskapslagen som trädde i kraft i maj 2009. Myrbäck 

informerar i artikeln om att det finns några kyrkor i Halmstad som inte viger samkönade par, 

däribland Jehovas vittnen och Baptistkyrkan i Halmstad. Artikelns källor är Svend Ryding, 

pastor i Baptistkyrkan i Halmstad, Håkan Sjöblom som är pastor i Pingstkyrkan, Markus 

Kihlagård som arbetar som pastor i frälsningsarmén, Britta Hermansson som ät pastor i 

Immanuelkyrkan, Pater Jozef Chrzanowski från St:a Maria katolska församling och Henrik 

Mjörnell pastor i Gullbranna frikyrkoförsamling.58 

 

Tisdagen den 29 september 2009 publicerar Hallandsposten en artikel skriven av Anders 

Holmer. Artikeln beskriver en rättegång där en man står åtalad för grov kvinnofridskränkning 

mot sin fru och grov fridskränkning mot sina döttrar. Rättegången hålls i Halmstads Tingsrätt, 

enligt hustrun har maken gått i bibelstudier men har inte samma religiösa engagemang som sin 

fru. Kvinnan i fallet är enligt uppgifter från maken medlem i Jehovas vittnen och den religiösa 

skillnaden har varit en av anledningarna till konflikten i hemmet.59 

 

Hallandsposten publicerade den femte oktober 2009 en artikel skriven av Anders Holmer. 

Artikeln handlar om samma rättegång som Holmer skrivit om i en artikel den 29 september 

                                                           
56 Inge Henriksson, ” Lokala valkampanjen är igång på allvar”, Hallandsposten, 18 maj 2009, s, 10.  
57 Annika Bengtsson, ”Danmark drabbas av terrorister”, Hallandsposten, 18 juni 2009, s, 46. 
58 Evelina Myrbäck, ”Frikyrkor säger nej till att viga samkönade par”, Hallandsposten, 16 september 2009, s, 6. 
59  Anders Holmer, a, ”Bråk om religion splittrade familj”, Hallandsposten, 29 september 2009, s, 5.  
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2009.60 I artikeln publicerad 5 oktober 2009 informerar Holmer om att en man från Jehovas 

vittnen var tänkt som åklagarens huvudvittne men på grund av juridiska detaljer underkänns 

mannens vittnesmål.61 

 

Den 27 oktober 2009 publicerade Hallandsposten en artikel skriven av Lennart Hildingsson 

som handlar om en man som döms för misshandel av sin fru.62 Domen är i målet som 

Hallandsposten började porträttera i tidningens upplaga 29 september 2009.63 Mannen som 

misshandlade sin fru för att hon var religiöst aktiv i Jehovas vittnen blev dömd till fängelse och 

skadestånd enligt artikeln.64 

 

En artikel skriven av Carl Erland Andersson publicerades av Hallandsposten den andra 

november 2009. I artikeln beskriver Andersson betydelsen av en god berättelse, han skriver om 

sin egen far som enligt Andersson var duktig på att förmedla historier muntligt. Andersson 

beskriver också artisten Bob Dylans förmåga att förmedla historier. Andersson hävdar i artikeln 

att berättarkonstens tillvaro i Sverige är tynande och att många som har berättande som 

profession till exempel komiker eller journalister ofta saknar talangen att berätta historier. 

Andersson avslutar artikeln genom att förmedla en anekdot om sin fars berättarkonst. I 

anekdoten berättar Anderssons far en historia för Jehovas vittnen när dom kommer och knackar 

på dörren.65 

 

I en artikel publicerad den tredje december 2009 i Hallandsposten skriver Lennart 

Hildingsson om den syriska flyktingen Ezzat som hotas med utvisning. Hans skäl för att 

stanna är att han bytt tro och konverterat till kristendomen. Migrationsdomstolen har svårt att 

tro på Ezzats berättelse då det finns uppgifter om att Ezzat varit i kontakt med olika 

församlingar som är katolska, protestantiska och Jehovas vittnen. Jehovas vittnen anses av 

                                                           
60 Holmer, a, 2009, s, 5.  
61 Anders Holmer, b, ”Kronvittne från Jehovas dömdes ut som värdelös”, Hallandsposten, 5 oktober 2009, s, 7.  
62 Lennart Hildingsson, ”Fängelse för våld mot sin religiösa fru”, Hallandsposten, 27 oktober 2009, s, 10.  
63 Holmer,a , 2009, s, 5.  
64 Hildningsson, 27 oktober 2009, s, 10.  
65 Carl Erland Andersson ”Både fråga om form och attityd”, Hallandsposten, 2 november 2009, s, 44. 
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domstolen ej vara en gren av kristendomen. Källorna i texten är Ezzat Taqsh som är syrisk 

flykting och hans fru Linnea Palm.66 

 

 

 

6.2 Resultat intervjuer 

Vi har valt att ge informanterna fingerade namn i resultatet, därför kallas informant 1 för 

Alexander, informant 2 för Klara, informant 3 för Claudia och informant 4 för Klemens. 

Klemens är informanten som intervjuades via telefon. För att presentera resultatet har fem 

centrala teman framtagits från intervjuguiden sedan har varje intervju sammanfattats utifrån 

dessa teman. Först presenteras sammanfattningen av intervju 1 med Alexander, sedan 

sammanfattningen av intervju 2 med Klara som följs av sammanfattningen av intervju 3 med 

Claudia och slutligen presenteras en sammanfattning av telefonintervjun med Klemens.   

___________________________________________________________________________ 

 

Intervju 1.  

Svensk medias porträttering av Jehovas vittnen och den svenska allmänhetens intryck 

av rörelsen 

Alexander upplever att media oftast skriver om Jehovas Vittnen när det gäller blodtransfusion 

och uteslutning och att de fördomar som finns om rörelsen förstärks i media. Han berättar att 

det som skrivs ofta är kraftigt vinklat och ger exempel på ett tv-program av Uppdrag 

granskning som handlade om Jehovas vittnen och pedofili. Han ger även exempel på en 

tidningsartikel som var skriven ur en avhoppares perspektiv. Under intervjun berättade 

Alexander även om två klipp där läkare uttalat sig om Jehovas vitten på ett korrekt vis. 

Vidare förklarar han att hans upplevelse är att Jehovas vittnen inte är ett särskilt frekvent 

förekommande ämne i dagens media och därför är Alexanders uppfattning att media inte är 

den största källan till allmänhetens intryck av vittnena.  

 

                                                           
66 Lennart Hildingsson, ”Ezzat blir inte trodd av migrationsverket”, Hallandsposten, 3 december 2009, s, 6–7. 



   
 

25 
 

 

Svensk medias motiv 

Alexander hade ingen uppfattning om huruvida svensk media hade något motiv eller inte. 

 

 

Jehovas vittnens utrymme i svensk media 

Alexander menar att både allmänheten och journalister har en tendens att underminera 

organisationens storlek och beskriver att många religioner går bakåt i antal medan Jehovas 

vittnen växer snabbt. Samtidigt menar Alexander att vittnena når ut till människor oavsett 

genom att komma till deras hem, genom Jehovas vittnens hemsida och genom att de står med 

litterturvagnar med olika budskap vid till exempel centralstationerna i olika städer världen 

över.  

 

Församlingens reaktion 

Här hänvisar Alexander återigen till tv-programmet av Uppdrag granskning som handlade om 

rörelsen och pedofili. Han menar att församlingen oftast inte tycker att medias rapporteringar 

av rörelsen stämmer. Reaktionen Alexander hade på programmet av Uppdrag granskning var 

att han och vännerna inom församlingen inte kände igen sig i beskrivningarna. Han beskriver 

att församlingen vid sådana tillfällen stöttar varandra och hämtar kraft hos varandra och 

förklarar att församlingen inte är intresserade av att gå i polemik med media eftersom de 

anser att alla svar redogörs för på jw.org. Alexander beskriver att församlingens medlemmar 

pratar med varandra men försöker oftast att inte besvarar saker som skrivs och att inte älta 

saker som skrivs om dem utan de försöker vara positiva och nöjda. Samtidigt beskriver han 

att de inte är så intresserade att läsa det som skrivs om församlingen. Däremot förklarar 

Alexander att det uppskattas det när det återges korrekta fakta i media.  
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Bemötandet från utomstående 

Alexander menar att den svenska skolan lär ut vetenskapliga förklaringar vilket resulterar i att 

de flesta svenskar är ateister. Han menar att svenskarnas ateism speglar sig i deras bemötande 

när de träffar medlemmar från Jehovas vittnen. Alexander förklarar att det finns en markant 

skillnad i bemötande i Sverige i jämförelse med bemötandet rörelsens medlemmar får i andra 

länder, han refererar då till bemötandet som vittnena och han själv får i Spanien och i USA. 

Alexander beskriver att människor i de här länderna är mer öppna för att prata om religion då 

de är mer troende men menar samtidigt att svenskarna börjar bli alltmer sökande och öppna i 

och med de miljö- och världsproblem som finns idag.  

Intervju 2.  

Svensk medias rapportering av Jehovas vittnen och den svenska allmänhetens intryck 

av rörelsen 

Klara menar att medias rapportering speglar de fördomar som finns om rörelsen och förklarar 

att det finns två frågor som media främst skriver om när det gäller negativ rapportering om 

rörelsen, dessa två handlar blodtransfusion och uteslutning. När det förekommer rapportering 

som Klara anser vara positiv beskriver hon att media då ofta skriver om ordning, hur pass 

lugna deras sammankomster är, att de unga är välklädda och lyder föräldrarna. Dessutom 

skrivs det ibland om byggena av rikets salar där frivilliga bygglag bygger lokalerna förklarar 

hon.  

Klara berättar om samma tv-program av Uppdrag granskning som Alexander talade om. 

Klara förklarade att hon har många grannar som hon träffar regelbundet som efter 

programmet hade sänts pratade med henne och sa att det som sas i programmet inte stämde 

överens med hur Jehovas vittnen är. Detta kunde de säga eftersom de kände henne 

personligen. Klara beskrev också att de som bodde mer isolerat och inte hade en relation till 

sina grannar kunde mötas av otrevliga och upprörda människor i samband med 

dörrknackning i anslutning till Uppdrag gransknings sändning av det tv-programmet som 

handlade om Jehovas vittnen och pedofili. Utöver det menar hon att det finns en hög 

respektnivå för vittnena i den halländska staden de bor i eftersom samhällets invånare ser 

vittnena på stationen där de står med sina litteraturvagnar dagligen och har vittnen som 

grannar. 
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Svensk medias motiv 

Klara har en uppfattning om att de flesta journalister vill ge en saklig rapportering men menar 

att det finns små grupper i samhället som tycker att Jehovas vittnen har fel och försöker 

påverka journalister att skriva därefter. Exempel som ges på sådana grupper är före detta 

vittnen som är missnöjda med någonting, kyrkan och andra religioner.  

 

Jehovas vittnens utrymme i svensk media 

Jehovas vittnen söker ingen draghjälp från media menar Klara men samtidigt kan all 

publicitet ses som bra publicitet menar hon. Hon beskriver att tidningar skulle kunna skriva 

mer om det arbete Jehovas vittnen gör i katastrofsammanhang då detta inte förekommer alls i 

svensk media enligt det intervjuade vittnet.  

 

Församlingens reaktion 

Informanten beskriver att vittnena strävar efter att vara nöjda och att hitta något positivt även 

i de fall då det skrivs negativa saker om rörelsen. Till exempel menar informanten att även de 

negativa saker som skrivs kan få en person att ställa frågor till rörelsens medlemmar vilket de 

ser positivt på. Vidare menar informanten att vittnena inte följer media särskilt noga men att 

de ibland råkar komma över saker som skrivs om dem och ibland blir en nyhet så pass stor att 

den inte går att missa. Intervjuobjektet menar att det var fallet med tv-programmet av 

Uppdrag granskning. Klara berättar att tv-programmet upprörde många eftersom rörelsens 

medlemmar inte ansåg det vara faktabaserat. 

 

 

Bemötandet från utomstående  

Medlemmen som intervjuas menar att de främsta som vittnena möts av från utomstående är 

ointresse. Klara menar att människor väldigt sällan är otrevliga men att religion är ett ämne 

som många inte är intresserade av. Hon beskriver att intresset för att prata med rörelsens 

medlemmar har ökat, vilket informanten tror beror på att vittnena fokuserar mer på bibeln nu 

än tidigare och att det då är lättare att avgöra om en människa som vittnena träffar har ett 

intresse av bibeln eller inte.  
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 Intervju 3 

Svensk medias rapportering av Jehovas vittnen och den svenska allmänhetens intryck 

av rörelsen  

Claudia förklarar att hon inte tar del av media till så stor del och av det hon ser så är inte så 

mycket negativt i nuläget. Claudia menar att det finns en del neutrala beskrivningar av 

rörelsen men samtidigt att det ibland förekommer negativa vinklingar när media beskriver 

Jehovas vittnen. Hon beskriver även att blodfrågan är en fråga som förekommer i media i 

större utsläckning än andra frågor. Vidare beskriver hon att media och människor i allmänhet 

har en tendens att ta frågor som denna och se på det ur ett specifikt perspektiv och återge 

bilden av vittnena som avvikande. Claudia menar att allmänheten får en förvriden bild av 

vittnena utifrån media när medier vinklar sin rapportering och belyser det vittnena gör 

annorlunda från många andra. Claudia exemplifierar med att vittnena avstår från firandet av 

födelsedagar och jul och går från dörr till dörr för att sprida sitt budskap. Claudia skulle gärna 

se att media rapporterar mer om de förtryck Jehovas vittnen upplever i vissa länder och 

hänvisar till aktuella händelser i Ryssland. 

 

Svensk medias motiv 

Claudia menar att journalister i olika medier kan ha skilda motiv och vilja vinkla frågor åt 

olika håll beroende på vilken arbetsgivare de har. Så länge beskrivningarna har en neutral 

hållning förklarar Claudia att hon inte har några problem med media. Däremot berättar 

Claudia att det även finns de journalister som vill gräva och hitta något som kan vinklas så att 

vittnena framstår som annorlunda än allmänheten.  

 

Jehovas vittnens utrymme i svensk media 

Gällande rörelsens utrymme i media i relation till dess storlek menar Claudia att rörelsen 

borde få större utrymme i media om medierna skulle utgå ifrån organisationens storlek, dock 

menar hon att media inte är den kanal som rörelsen väljer att använda sig utav. Jehovas 

vittnen arbetar istället med att gå från hus till hus för att sprida sitt budskap enligt Claudia. 
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Församlingens reaktion 

Utifrån Claudias beskrivning så reagerar församlingens medlemmar inte särskilt mycket på 

skriverier i media angående rörelsen. Om rörelsen omskrivs i media och det blir stor 

uppmärksamhet kring detta svarar de ibland på de frågor som finns, men i de flesta fall 

hänvisar de till sin hemsida.  

 

Bemötandet från utomstående 

Claudia upplever att vittnena ofta blir trevligt bemötta samtidigt som hon förklarar att det 

finns mycket fördomar som florerar om rörelsen och dess medlemmar och att de är väl 

medvetna om detta. Hon beskriver att vittnena kan uppleva otrevligt bemötande och att det 

främst förekommer vid dörrknackning.  

 

Intervju 4 

Svensk medias rapportering av Jehovas vittnen och den svenska allmänhetens intryck 

av rörelsen  

Klemens upplever att media ofta beskriver Jehovas vittnen med en negativ klang och att det 

ofta förekommer felaktig information om rörelsen. Klemens tror inte att media är den mest 

inflytelserika kanalen gällande allmänhetens intryck av församlingen utan menar att vittnena 

är så pass aktiva och synliga ute i samhälle att de flesta får sin bild av rörelsen därifrån.  

 

 

Svensk medias motiv 

Huruvida media har något motiv eller inte i sin rapportering av rörelsen är Klemens osäker på 

men beskriver samtidigt en upplevelse av att media vill förstora eller lägga fokus på aspekter 

som skiljer vittnena från andra. Klemens menar att det är ovanligare att journalister beskriver 

de likheter som finns mellan Jehovas vittnen och samhällets övriga invånare. 

Jehovas vittnens utrymme i svensk media 

Klemens beskriver att utrymmet i media inte är en viktig fråga för Jehovas vittnen och att det 

är upp till journalisterna om de tycker att rörelsen är viktig att beskriva eller inte. Han 
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beskriver utrymmet i media som en ickefråga för hans del. Däremot beskriver han att rörelsen 

har en stor omfattning och utför mycket volontärarbete, vilket media skulle kunna rapportera 

om då det inte görs i nuläget.  

 

Församlingens reaktion 

Klemens beskriver att han inte tror att någon skulle uppskatta negativ rapportering om en 

grupp man tillhör men förklarar igen att han inte tror att media har det största inflytandet när 

det gäller människors uppfattning om rörelsen och dess medlemmar. Han menar att det finns 

en trygghet i att människors uppfattning av Jehovas vittnen ofta bygger på personlig kontakt 

och inte på vad media skriver. 

 

Bemötandet från utomstående 

För många i Sverige är religion en privatsak menar Klemens. Det beskriver han som en av 

anledningarna till att människor ibland bemöter Jehovas vittnen på ett negativt sätt. Svenskar 

har svårt att prata om något som det tycker är så privat, som trosuppfattningar, med någon de 

inte känner. 

 

7. Analys 

I analyskapitlet analyseras den information som återfinns i de artiklar, notiser, recensioner 

och intervjuer som ingår i arbetet. Analysen utförs med hjälp Lincolns teori om maximalism 

och minimalism gällande religion. Först kommer tidningsmaterialet analyseras och därefter 

intervjuerna. Slutligen kommer en jämförelse av analyserna genomföras.  

__________________________________________________________________________ 
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7.1 Analys av tidningsmaterial 

 

Tidningsmaterial som beskriver att Jehovas vittnen inte är kompatibla med det 

sekulära samhället. 

Vi har identifierat att fem av de artiklar och notiser som ingår i arbetets tidningsmaterial 

beskriver Jehovas vittnen som maximalister som inte är kompatibla med det sekulära 

samhället. Två av artiklarna beskriver en problematik med Jehovas vittnen kopplat till 

homosexualitet. Den första av de två artiklarna är skriven av Evelina Myrbäck och publicerad 

i Hallandsposten 16 september 2009. Myrbäcks artikel handlar om att vissa kristna grupper 

som till exempel Jehovas vittnen inte viger samkönade par. Den andra artikeln är utarbetad av 

Helena Gustavsson och publicerades i Hallandsposten 1 juli 2016. Gustavssons artikel 

beskriver Jehovas vittnen som en grupp med låg acceptans mot homosexuella.  

 

Två av de fem artiklar och notiser som beskriver en problematik mellan Jehovas vittnen och 

det sekulära samhället är notiser som fokuserar på en konflikt mellan Jehovas vittnen och 

myndigheten Arbetsförmedlingen. Den första notisen är publicerad i Hallandsposten den 

andra juli 2014, den andra notisen är publicerad i Hallandsposten 24 april 2015. Båda 

notiserna är författade av Tidningarnas telegrambyrå. De två notiserna beskriver en medlem i 

Jehovas vittnen som på grund av religiösa skäl inte vill arbeta inom lotteriverksamhet då det 

står strid med Jehovas vittnens religiösa övertygelser.  

 

Den sista av de fem artiklar och notiser som skildrar Jehovas vittnens relation med det 

sekulära samhället som problematiskt är en artikel av Åsa Montan som publicerades i 

Hallandsposten 18 september 2010. I artikeln redogör Montan för en skola i Hyltebruks 

kommun som gjort det obligatoriskt för eleverna på skolan att delta i delar av 

skolvalet.  Beslutet gäller också för de elever som på grund av religiösa skäl inte vill delta i 

valet. En av de religiösa grupperna som nämns är Jehovas vittnen. 

 

I de ovan sammanfattade fem artiklar och notiserna urskiljer vi en tendens att beskriva det 

som särskiljer Jehovas vittnen från det sekulära samhället, vilket kan ses som en porträttering 

av rörelsens medlemmar som avvikande. Utifrån Lincolns teori angående minimalism och 

maximalism gällande religion skulle det kunna förklaras som att minimalister och 

minimalistiska aktörer väljer beskriva de här fallen eftersom minimalister uppfattar 
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maximalisters val och beslut som grundar sig på trosuppfattning som avvikande. Eftersom vi 

urskiljer en tendens i Hallandsposten att beskriva det som särskiljer vittnena från det sekulära 

samhällets normer skulle Hallandsposten kunna antas ha en minimalistisk syn på religion och 

därav vara en minimalistisk aktör. En förklaring till minimalisters eventuella uppfattning av 

maximalister som avvikande i dessa fall skulle kunna vara att minimalister är av 

uppfattningen att religion är en privatsak och att samhället ska styras med förnuft och 

vetenskap som grund. Maximalister vill i stället att samtliga aspekter i samhället ska vila på 

religiös grund. Här står minimalisternas och maximalisternas uppfattning om 

samhällhällsordningen i tydlig motsättning till varandra vilket kan antas vara orsaken till den 

minimalistiska tidningen Hallandspostens tendens att beskriva Jehovas vittnen som 

avvikande från normen i det sekulära samhället.  

 

Tidningsmaterial som beskriver Jehovas vittnen som reaktionära. 

I två av artiklarna, notiserna och recensionerna från Hallandsposten beskriver tidningen 

Jehovas vittnen som reaktionära och homofoba. Helena Gustavsson skriver i sin artikel 

publicerad i Hallandsposten den första juli 2016 om homofobi inom kristna grupper. Evelina 

Myrbäcks artikel publicerad i Hallandsposten 16 september 2009 beskriver också kristna 

gruppers reaktionära syn på homosexuella. Artikeln beskriver att vissa kristna grupper vägrar 

att viga samkönade par. I båda artiklarna beskriver författarna Jehovas vittnen som en av 

dessa grupperna. 

 

Beskrivningen av Jehovas vittnen som homofoba då de vägrar att viga samkönade par 

indikerar att Hallandsposten är en minimalistisk aktör. Även om det endast är två av 

tidningens skribenter som har beskrivit Jehovas vittnen som homofoba utgår vi ifrån att 

Hallandsposten granskar allt material som publiceras av deras skribenter och att det 

publicerade materialet överensstämmer med tidningens värdegrund. Hallandsposten kan ses 

som en minimalistisk aktör eftersom det i ett sekulärt och minimalistiskt samhälle kan antas 

vara avvikande att göra skillnad på vilka människor som får ingå äktenskap utifrån deras 

sexuella läggning. Detta eftersom det minimalistiska samhället inte underordnar sig Guds 

lagar. Maximalister anser att Guds lagar är överordnade det sekulära samhällets lagar. 

Jehovas vittnen anser i likhet med maximalister att Guds lagar är överordnade den sekulära 

lagstiftningen, därav kan Jehovas vittnens ovilja att viga homosexuella par eventuellt tolkas 

som ett maximalistiskt synsätt inom organisationen. Däremot strävar inte Jehovas vittnen 



   
 

33 
 

efter att alla människor ska leva efter det som de anser vara Guds lagar utan hävdar bara den 

egna gruppens rätt att bestämma huruvida organisationen viger homosexuella par eller inte. 

Den minimalistiska synen på maximalister kan förklara det urskilda temat i tidningsmaterialet 

om reaktionära tendenser inom maximalistiska grupper då det är en av de faror minimalister 

ser hos maximalistiska grupper. 

 

Tidningsmaterial som har medlemmar ur Jehovas vittnen som källor. 

Av de 23 artiklar, notiser och recensionerna som publicerats under perioden 2009–2019 i 

Hallandsposten finns det två artiklar där medlemmar ur Jehovas vittnen används som källor. I 

Tobias Holmgrens artikel publicerad i Hallandsposten den nionde september 2018 beskriver 

författaren hur det före detta vittnet Marianne Englunds upplevt rörelsen. I artikeln uttalar sig 

också Jehovas vittnes talesman för Skandinavien Dan-Erik Kristoffersen. Kristoffersen får 

chans att svara på anklagelser om att rörelsen använder sig av psykologiska påtryckningar 

mot de egna medlemmarna. I artikeln beskriver Kristoffersen att bibelstudier har hjälpt 

människor som haft problem med demoner. Den andra artikeln som har ett vittne som källa är 

Anders Ailis artikel som publicerades i Hallandsposten 15 januari 2011. I artikeln intervjuas 

vittnet Christer Gunnarsson angående Jehovas vittnen i allmänhet och den lokala 

församlingen i Halmstad. I intervjun förklarar Gunnarsson att Bibeln stadgar att sexuella 

relationer inte ska äga rum utanför äktenskapet.  

 

Utifrån Lincolns teori om maximalism och minimalism gällande religion skulle en förklaring 

till att endast två av 23 artiklar, notiser och recensioner har vittnen som källa kunna vara att 

tidningen Hallandsposten har en minimalistisk syn på religion och därav inte är intresserade 

av att skildra ett maximalistiskt perspektiv som Jehovas vittnen kan anses representera. I våra 

intervjuer beskriver Klara att Jehovas vittnen inte tar del av media i särskilt stor utsträckning, 

Alexander förklarar att vittnena inte är intresserade av att läsa vad som skrivs om dem i 

media och Claudia beskriver att hon själv inte tar del av media i särskilt stor utsträckning. 

Dessutom beskriver Alexander och Claudia att rörelsen till största del inte har något intresse 

av att besvara det negativa som skrivs om Jehovas vittnen i media. Utifrån att de två 

perspektiven på religion som maximalism och minimalism representerar skiljer sig från 

varandra skulle det kunna vara lika sannolikt att Jehovas vittnen som maximalister inte är 

intresserade av att uttrycka sig i minimalistisk media, vilket resultatet av våra utförda 

intervjuer med Alexander och Claudia tyder på. 
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I de två artiklar där Jehovas vittnen används som källor uttrycker de två intervjuade vittnena 

maximalistiska ståndpunkter. Kristoffersen beskriver att bibelstudier har hjälpt människor 

som haft problem med demoner. Det här kan tolkas som en maximalistisk ståndpunkt av två 

anledningar. Den första anledningen är att Kristoffersen genom sitt påstående hävdar att 

demoner existerar, vilket det inte finns någon vetenskapligt grund för. Till skillnad från 

minimalisters idé om att ett samhälle ska vila på pluralistiska sanningsföreställningar vill 

maximalister att religionen ska ligga till grund för samtliga av samhällets aspekter. Dock vill 

vi understryka att förnuft, vetenskap och filosofi självklart kan existera i maximalistiska 

samhällen. Den andra anledningen till att Kristoffersens utlåtande kan tolkas som en 

maximalistisk ståndpunkt är att lösningen på ett problem är studiet av en religiös skrift. 

Gunnarssons uttalande om att Bibeln stadgar att sexuella relationer inte ska äga rum utanför 

äktenskapet kan också tolkas som en maximalistisk åsikt då han låter sin tolkning av en 

religiös skrift ha auktoritet i en fråga som i det sekulära samhället rör juridik och etik.  

 

Tidningsmaterial som beskriver Jehovas vittnen som en sluten grupp eller sekt. 

I fem av de 23 artiklarna, recensionerna och notiserna som ingår i arbetet skildras Jehovas 

vittnen som en sluten grupp. Tre av texterna använder ordet sekt för att beskriva 

organisationen. I recensionen skriven av Annika Bengtsson som publicerades i 

Hallandsposten 18 juni 2009 används ordet sekt för att beskriva Jehovas vittnen. Tomas 

Bengtsson från Tidningarnas telegrambyrå är skribent till en artikel som publicerades i 

Hallandsposten 15 december 2012. I publikationen beskriver den franska parlamentarikern 

Rudy Salles Jehovas vittnen som en sekt. Den nionde september 2018 publicerades en artikel 

av Tobias Holmgren i Hallandsposten. Artikelns enda källa är det före detta vittnet Marianne 

Englund som använder ordet sekt när hon beskriver Jehovas vittnen. 

 

Tre artiklar beskriver Jehovas vittnen som en sluten grupp och förmedlar upplevelser om 

utfrysning i olika former. En artikel skriven av Per Kågström som publicerades i 

Hallandsposten 12 oktober 2013 beskriver det före detta vittnet Pia-Karin Helsings 

upplevelse av utfrysning hon upplevde från medlemmar i sin församling då hon valde att 

lämna rörelsen. Den 14 maj 2017 publicerades en artikel i Hallandsposten skriven av Linda 

Nordman. Artikeln handlar om Althea Gagliano som valde att lämna Jehovas vittnen, vilket 

resulterade i att hon blev utfryst av de släktingar och vänner hon hade i rörelsen och förlorade 

all kontakt med dem. Den 9 september 2018 publicerade Hallandsposten en artikel skriven av 
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Tobias Holmgren, även den texten handlar om en före detta medlem i Jehovas vittne som 

upplever utfrysning av sin forna församling. 

 

Sekt är ett negativt laddat ord och genom att beskriva Jehovas vittnen med sekt-begreppet 

skildrar Hallandsposten dem som avvikare från den minimalistiska normen, vilket skulle 

kunna indikera att Hallandsposten har en minimalistisk syn på religion. Anledningen till att 

Hallandsposten använder sekt-begreppet gällande vittnena skulle kunna förklaras genom 

minimalisters och maximalisters skilda syn på religionens roll. Religion har en central del i 

en maximalists liv enligt Lincoln då deras uppfattning är att religion ska genomsyra allt. 

Utifrån ett minimalistiskt perspektiv ska religion vara begränsad till den privata sfären. 

Således skulle det kunna antas att den minimalistiska tidningen Hallandsposten faktiskt ser 

den maximalistiska organisationen Jehovas vittnen och dess medlemmar som avvikande 

vilket skulle kunna förklara varför vittnena har beskrivits som en sekt. Den skilda synen på 

religionens roll mellan minimalister och maximalister skulle också kunna förklara varför den 

minimalistiska tidningen Hallandspostens rapporterar angående utfrysning på grund av 

religiösa skäl inom Jehovas vittnen. Utfrysning på grund av religiösa skiljaktigheter kan 

tänkas ses som ett uppseendeväckande fenomen av den minimalistiska tidningen 

Hallandsposten eftersom religion är en privatsak för minimalister som inte ska påverka 

utanför hemmets gränser. 

 

Tidningsmaterial skrivet ur en avhoppares perspektiv. 

I de 23 artiklar, recensioner och notiser som arbetets tidningsmaterial innehåller är tre artiklar 

skrivna ur före detta vittnens perspektiv. I en artikel skriven av Per Kågström publicerad i 

Hallandsposten 12 oktober 2013 får avhopparen Pia-Karin Helsing delge tidningens läsare 

sin syn på rörelsen. I en artikel skriven av Tobias Holmgren publicerad i Hallandsposten den 

nionde september 2018 beskriver före detta vittnet Marianne Englund sin upplevelse under 

tiden i Jehovas vittnen. Den 14 maj 2017 publicerar Hallandsposten en artikel skriven av 

Linda Nordman. Artikeln handlar om Althea Gagliano som växt upp i, och som vuxen varit 

medlem i Jehovas vittnen. Samtliga tre artiklar som är skrivna ur en avhoppares perspektiv 

beskriver att de före detta medlemmarna i Jehovas vittnen upplevt sig bli utfrysta efter att de 

valt att lämna rörelsen.  

 

Som tidigare beskrivet har Hallandsposten skildrat Jehovas vittnen som avvikare genom att 

beskriva uteslutning kopplat till rörelsen och genom att beskriva rörelsen som en sekt. 
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Tidningens skildring av rörelsen i de här fallen indikerar på att tidningen har en minimalistisk 

syn på religion. Vår analys att den beskrivning som utförs skulle kunna antas bero på 

maximalisters och minimalisters skilda syn på religionens roll skulle även kunna förklara 

varför tidningen har tre artiklar skrivna ur avhoppare från rörelsens perspektiv. Avhoppares 

syn på organisationen de lämnat kan tänkas bekräfta minimalisters syn på maximalister som 

avvikare. När Jehovas vittnen fryser ut avhoppare från organisationen frångår rörelsen den 

minimalistiska idén om att religion är en privatsak som inte ska påverka i det offentliga. 

Utfrysning på grund av religiösa skiljaktigheter kan i stället ses som en maximalistisk 

företeelse eftersom Lincoln beskriver att maximalister vill att religion ska ha en inverkan på 

alla samhällets aspekter, vilket vi anser vara vittnenas mål då de redan ser sig som 

medborgare i det gudomliga rike som de anser kommer att uppstå efter Harmagedon. Jehovas 

vittnen lever därav efter Guds lagar och anser dessa vara överordnade de sekulära. Ett tydligt 

exempel på att vittnena anser Guds lagar vara överordnade den sekulära lagstiftningen är 

vittnenas vägran att delta i militär verksamhet eftersom organisationen ansåg värnplikten stå i 

strid med Guds lagar. Organisationen fokuserar också på familjelivet och styr vilka strukturer 

som ska finnas inom familjen och hur barnuppfostran ska utformas. Dessutom försöker 

Jehovas vittnen övertyga övriga samhället om deras trosuppfattning genom mission via 

brevskrivning, telefonsamtal och hembesök till samhällets invånare. Det kan antas att 

tidningen skriver om utfrysning på grund av att tidningen anser det vara uppseendeväckande 

att bryta kontakt på grund av teologiska olikheter, vilket också indikerar att Hallandsposten 

har en minimalistisk syn på religion. Minimalister till skillnad från maximalister anser att 

religion ska begränsad till den privata sfären och inte påverka det offentliga livet.  

 

7.2 Analys av intervjuer  

De intervjuade vittnenas syn på media 

Enligt Lincoln vill maximalister att religion ska genomsyra alla samhällets aspekter och 

således även media.67 Klara, Claudia och Klemens beskriver alla att media inte är en särskilt 

viktig kanal för organisationen vilket skulle kunna anses vara en indikator på att de inte har 

en maximalistisk syn på religion. Däremot berättar både Alexander och Claudia att vittnena 

inte besvarar det som skrivs i media eftersom de hänvisar till sin egen mediala kanal jw.org.68 

                                                           
67 Lincoln, 2006, s, 55 -59. 
68 Jw.org, ”Jehovas vittnens officiella webbplats”, tillgänglig: https://www.jw.org/sv/, 2019, (hämtad 2019-05-
19) 
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Alexander menar att rörelsens hemsida har alla svar som olika individer kan tänkas behöva 

angående Jehovas vittnen. Alexander, Claudia, Klara och Klemens beskriver på olika vis att 

vittnen är aktiva och synliga ute i samhället. Alexander beskriver att Jehovas vittnen når ut 

till allmänheten genom att besöka deras hem, genom rörelsens hemsida och genom att 

vittnena dagligen stå på stationen med sina litteraturvagnar med olika budskap. Claudia 

beskriver att vittnenas metod för att sprida sitt budskap är att gå från dörr till dörr. Klemens 

beskriver att vittnena är mycket aktiva och synliga ute i samhället och Klara beskriver i likhet 

med Alexander att vittnena når ut till samhällets invånare genom att stå på stationen med 

litteraturvagnar med olika budskap från organisationen. Vid dörrknackning och via sina 

litteraturvagnar delar Jehovas vittnen ut deras egna tidskrifter Vakna! och Vakttornet. Utifrån 

detta skulle det kunna tänkas att Klara, Claudia och Klemens syftade på sekulär media när de 

beskriver att media inte är en särskilt viktig kanal för organisationen eftersom samtliga 

intervjuade vittnen uttrycker vikten av att rörelsens medlemmar är aktiva och synliga i 

samhället på olika sätt. Klara och Alexander nämner specifikt litteraturvagnarna som en 

viktig kanal för vittnena och hembesök nämns specifikt av Alexander och Claudia. Således 

verkar media vara en viktig kanal för vittnena som däremot väljer att använda sig av sina 

egna mediala kanaler i stället för det sekulära samhällets mediala kanaler. I enlighet med 

Lincolns teori om att maximalister vill att religion ska genomsyra alla samhällets aspekter 

och därigenom även media går det att argumentera att Jehovas vittnen vill detta men väljer att 

främst fokusera på sina egna mediala kanaler.  

 

Svensk medias porträttering av Jehovas vittnen och den svenska allmänhetens intryck 

av rörelsen 

Claudia upplever att ämnet blodtransfusion är det mest frekvent förekommande ämnet när 

media rapporterar om Jehovas vittnen. Alexander upplever också att blodtransfusion är ett av 

de ämnen som media rapporterar mest om när rörelsen skildras i svensk media tillsammans 

med uteslutning. Gällande den negativa rapporteringen i media upplever Klara att den främst 

handlar om blodtransfusion och uteslutning. Vidare menar Klara att det även förekommer 

positiv rapportering om Jehovas vittnen i media även om media enligt Klaras uppfattning 

tenderar att beskriva det som gör vittnena annorlunda.  Klemens upplever att Jehovas vittnen 

ofta beskrivs med en negativ klang och att det i rapporteringen förekommer felaktig 

information. Både Claudia och Alexander upplever att medias skildring av rörelsen ibland är 

vinklad, båda uppger också att det förekommer korrekta porträtteringar av rörelsen.  
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Alexander och Klemens upplever båda att sekulär media inte är den främsta källan för 

allmänhetens uppfattning om rörelsen. Claudia menar att allmänheten kan få en förvriden bild 

av rörelsen av vinklad medierapportering. Klara anser att personliga relationer mellan 

rörelsens medlemmar och allmänheten avgör huruvida medias negativa rapportering påverkar 

utomstående individers inställning till rörelsen. Personer med en personlig koppling till 

rörelsens medlemmar får inte en negativ inställning till rörelsen på grund av media menar 

Klara medan rapporteringen kan påverka inställningen till rörelsen hos personer utan en 

personlig relation till vittnena. Klara upplever däremot att det finns en hög respektnivå för 

vittnena i staden hon bor i och med att invånarna ser vittnena dagligen med sina 

litteraturvagnar på stationen och har dem som grannar. 

Upplevelser som att media tar upp ämnen som pekar ut vittnena som annorlunda som till 

exempel blodtransfusion, uteslutningar och att media vinklar eller enligt de intervjuade 

vittnena har med felaktig information skulle kunna tänkas grunda sig i att Jehovas vittnen är 

en rörelse med maximalistisk syn på religion. Därav skulle vittnena eventuellt kunna uppleva 

en misstänksamhet mot den sekulära världens förmåga att leda bort människor från den rätta 

vägen enligt Jehovas vittnen. Den sekulära median grundar inte sina antagande i religion och 

detta kan göra maximalister misstänksamma mot minimalistiska uttryck som den sekulära 

median kan anses vara. När de kommer till de intervjuade vittnenas inställning till i hur stor 

utsträckning allmänheten påverkas av medias rapportering kan ett maximalistiskt drag ses, 

Alexander, Klara och Klemens har uppfattningen att det personliga förkunnandet av 

uppenbarelse är viktigare än den sekulära rapporteringen.  

 

Svensk medias motiv 

Alexander har ingen uppfattning om frågan och Klemens är osäker på om det finns motiv 

bakom svensk medias skildring av Jehovas vittnen. Samtidigt upplever Klemens att svensk 

media vill förstora eller fokusera på de aspekter som skiljer vittnena från andra och inte på de 

likheter som finns. Claudia upplever också att det finns journalister som vill hitta något som 

kan vinklas och framställa vittnena som avvikande. Hon menar att journalisters vinkling 

beror på vilken arbetsgivare de har. Klara menar också att journalisters rapportering i vissa 

fall påverkas av påtryckningar, hon menar däremot att påtryckningarna kommer från små 

grupper i samhället som anser att Jehovas vittnen har fel så som Svenska kyrkan, andra 

religioner och avhoppare från Jehovas vittnen. 
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Även i frågan angående medias motiv finns det en misstro mot journalisterna som arbetar för 

den sekulära median. Upplevelsen att vittnena beskrivs som avvikare eller annorlunda kan 

bero på att sekulär media har en minimalistisk syn på religion medan vittnena kan anses ha en 

maximalistisk syn på religion. Vittnena känner sig inte förstådda av minimalister och om 

vittnenas upplevelser av sekulär medias skildring av rörelsen stämmer så skulle de kunna 

förklaras genom att svensk sekulär media har en minimalistisk syn på religion vilket 

resulterar i synen på Jehovas vittnen som maximalister och därav som avvikande.  

 

Jehovas vittnens utrymme i svensk media 

Klara och Klemens beskriver båda en brist på rapportering om Jehovas vittnens 

volontärarbete, båda informanterna menar att media inte rapporterar om det överhuvudtaget. 

Klara, Claudia och Klemens beskriver att media inte är en viktig kanal för organisationen. 

Däremot menar Claudia att Jehovas vittnen borde få mer utrymmer i media i relation till 

rörelsens storlek vilket Alexander också uttrycker. Alexander uttrycker även att vittnena når 

ut med sitt budskap till samhällets invånare oavsett eftersom de går från dörr till dörr, genom 

deras hemsida och genom att de står med vagnar med olika budskap på olika platser både i 

Sverige och världen över.  

Minimalister och maximalister har en skild syn på religionens roll i samhället vilket skulle 

kunna förklara varför Klara, Claudia och Klemens inte ser minimalistisk media som en viktig 

kanal för organisationen. I stället för att få ut sitt maximalistiska budskap genom 

minimalistisk media har Jehovas vittnen valt att skapa sina egna maximalistiska kanaler som 

Jehovas vittnens hemsida jw.org och deras tidskrifter Vakna! och Vakttornet som används i 

organisationens missionsverksamhet. I sina egna kanaler kan organisationen uttrycka sig utan 

något beroende av minimalister.  

 

 

Församlingens reaktion 

Alexander och Klara förklarar att vittnena försöker vara positiva även när det skrivs negativa 

saker om rörelsen. Claudia anser inte att församlingen reagerar särskilt mycket på det som 

skrivs i media om Jehovas vittnen. Däremot menar Klemens att ingen skulle uppskatta 

negativ rapportering om en rörelse en tillhör. Klara beskriver att vittnena inte tar del av media 

i särskilt stor utsträckning och i likhet med det menar Alexander att vittnena inte är särskilt 
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intresserade att läsa det som skrivs om samfundet i media. Claudia beskriver att hon själv inte 

tar del av media i särskilt stor utsträckning. Claudia och Alexander tar båda upp att 

organisationen oftast inte vill besvara det negativa som skrivs i media, Alexander hänvisar till 

att de anser alla svar finnas på Jehovas vittnens egen hemsida. Klara beskriver också att 

organisationen hänvisar till deras egen hemsida vid de tillfällen media rapporterar negativt 

om rörelsen. Alexander anser att media oftast publicerar felaktiga rapporteringar om Jehovas 

vittnen och att han inte känner igen sig i de beskrivningar som görs. Även Klara påpekar en 

problematik i media gällande de skildringar som görs och tar upp ett exempel på ett tv-

program av Uppdrag granskning där hon ansåg att medias rapportering inte var faktabaserat.  

Gällande församlingens reaktion svarar Claudia att församlingen inte reagerar särskilt mycket 

när media skriver negativa saker vilket kan ses som ett bevis på hur lite vikt Jehovas vittnen 

lägger vid vad sekulär och minimalistisk media hävdar, vilket kan ses som ett maximalistiskt 

drag. Claudia och Alexander uttrycker båda att rörelsen oftast inte är intresserad av att 

besvara de negativa skildringar av Jehovas vittnen som återfinns i sekulär media. Även det 

här indikerar att de maximalistiska vittnena inte lägger särskilt stor vikt på hur den 

minimalistiska median i Sverige skildrar rörelsen. Det skulle kunna förklaras genom 

minimalisters och maximalisters vitt skilda syn på religion och att Jehovas vittnen som 

maximalister på grund av den skilda synen på religion väljer att inte besvara det negativa som 

skrivs i minimalistisk media. Lincoln beskriver att maximalister ser faror som till exempel 

frestelse hos minimalistiska aktörer vilket skulle kunna förklara varför Alexander, Klara och 

Claudia beskriver att vittnena inte har ett stort intresse av att ta del av sekulär media. Vittnena 

som maximalister kan tänkas se den minimalistiska median som förförisk och därför farlig 

eftersom innehållet som publiceras eventuellt skulle kunna få rörelsens medlemmar att 

ifrågasätta organisationen, alternativt att avlägsna sig från samfundet.   

 

Bemötandet från utomstående 

Både Alexander, Klara och Klemens beskriver att det bemötande Jehovas vittnen får av 

utomstående i Sverige präglas av det svenska folkets ovilja att prata om religion. Alexander 

menar att svenskar är mindre öppna än människor i andra länder gällande ämnet. Klara menar 

att svenskarna är ointresserade av att prata om ämnet och Klemens beskriver att religion är en 

privatsak för många svenskar. Även om Alexander, Klara och Klemens upplever att det finns 

ett ointresse eller en ovilja för utomstående i Sverige att prata med vittnena förklarar både 
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Alexander och Klara att de upplever ett ökat intresse hos svenskar att prata med vittnena. 

Klara tror att det beror på att vittnena fokuserar på bibeln i större utsträckning nu än tidigare 

och Alexander tror att svenskar är mer öppna för att prata med vittnena nu på grund av de 

miljö- och världsproblem som finns. 

 

Det svenska samhället skulle kunna anses ha en minimalistisk syn på religion. I ett 

minimalistiskt samhälle anses individers tro vara en privatsak, vilket skulle kunna förklara 

varför Alexander, Klara och Klemens upplever att svenskar inte har något intresse av att prata 

om religion med vittnena. Utifrån informanternas beskrivningar uppfattar de utomstående 

svenskar som minimalister vilket förstås genom deras beskrivningar av svenskars ointresse 

och ovilja att prata om religion med vittnena då svenskar anser det vara en privatsak. Likaså 

indikerar Alexanders, Klaras och Klemens beskrivning att vittnena är intresserade av att prata 

om religion utanför sin privata sfär en maximalistisk syn på religion hos vittnena eftersom 

Lincoln beskriver att minimalister anser religion vara en privatsak medan maximalister vill 

maximera religionens roll i samhället. Däremot upplever Alexander och Klara en ökande 

öppenhet hos svenskar gällande att tala om religion vilket skulle kunna tyda på en ökande 

maximalistisk syn på religion i det svenska samhället.  

 

8. Jämförande av analys utav tidningsmaterial och intervjuer  

Claudia, Klara och Alexander beskriver att de uppfattar att media ofta skriver om 

blodtransfusion. I de 23 artiklar, notiser och recensioner som finns med i arbetets 

tidningsmaterial finns det inget publicerat material som handlar om blodtransfusion. 

Alexander och Klara uppfattar att uteslutning är ett vanligt ämne i media då det talas om 

Jehovas vittnen. Tre av de 23 artiklar, notiser och recensioner som publicerats i 

Hallandsposten och som nämner Jehovas vittnen mellan 2009 och 2019 rör uteslutna 

medlemmar. Klemens beskriver att media ofta beskriver Jehovas vittnen på ett negativt sätt 

och i det publicerade materialet från Hallandsposten som ingår i arbetet beskrivs Jehovas 

vittnen som en sekt i tre publikationer. Klara och Klemens upplever att media brister i 

rapporteringen om rörelsens volontärarbete. I arbetets tidningsmaterial som innehåller 23 

artiklar, notiser och recensioner återfinns ingen text som nämner rörelsens volontärarbete. 

Utifrån analysen av intervjuerna med de fyra aktiva medlemmarna i Jehovas vittnen i Halland 

förstås Jehovas vittnen som en rörelse med maximalistisk syn på religion och svensk sekulär 
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media förstås som minimalistisk. Även analysen av tidningsmaterialet indikerar att Jehovas 

vittnens syn på religion överensstämmer med Lincolns beskrivning av maximalister. Av 

analysen av tidningsmaterialet framkommer även att tidningen Hallandsposten är en 

minimalistisk medieaktör exempelvis eftersom tidningen tenderar att beskriva det som 

särskiljer vittnena från det övriga samhället. 

9.Ämnesdidaktik 

I följande kapitel presenteras ett exempel på hur man skulle kunna koppla uppsatsens innehåll 

till skolans värld. Det redogörs för ett tema-arbete i religionsvetenskap i årskurs 7 med fokus 

på Jehovas vittnen kopplat till källkritik. Vi kommer motivera valet av uppgift med hjälp av 

ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav hämtat ifrån Skolverket. 

___________________________________________________________________________ 

Den här uppsatsen har försökt besvara hur Jehovas vittnen upplever sin porträttering i media 

och hur Hallandspostens rapportering angående rörelsen har sett ut de senaste tio åren. För att 

undersöka detta har medlemmar i Jehovas vittnen intervjuats och artiklar publicerade i 

Hallandsposten de senaste tio åren analyserats. Omvandlingen av uppsatsens innehåll till 

praktiska uppgifter i skolans religionsundervisning på högstadienivå kan se ut på många olika 

sätt men vi har valt att fokusera på källkritik i relation till artiklar som handlar om Jehovas 

vittnen. Eleverna har sedan tidigare fått undervisning om Jehovas vittnen således i temat 

ligger det främsta fokuset på att utveckla elevernas källkritiska förmågor.  

Källkritik är en grundläggande komponent i skolans värld, inte minst i den 

religionsvetenskapliga undervisningen. Då vi ska bli lärare inom högstadieverksamheten 

fokuserar vi på högstadieundervisning i den här delen av uppsatsen, mer specifikt på 

undervisning i årskurs sju. Anledningen till att vi valt att fokusera på källkritik är att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla sina källkritiska förmågor kopplat till religion och andra 

livsåskådningar i religionskunskapen under de tre åren på högstadiet.69  

Vi har planerat ett tema för eleverna där källkritik i relation till religion kommer behandlas. 

Tidsramen vi har satt för temat är fyra lektioner på 60 minuter vardera. Vi föreställer oss att 

temats undervisning hålls i en sjundeklassare eftersom det är viktigt att utveckla den 

                                                           
69Skolverket, ”Religionskunskap”, Tillgänglig: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-
och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRREL01%26
tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor2, u.å., (hämtad 2019-02-27) 
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källkritiska förmågan så tidigt som möjligt. Kunskaperna som ges kommer underlätta den 

kommande religionsundervisningen eftersom eleverna självständigt kommer kunna söka 

information med den grundläggande kunskapen de förvärvar i det här temat.  

Inledningsvis kommer de fyra källkritiska punkterna, tid, äkthet, tendens och beroende 

presenteras för eleverna.70 Med hänsyn till elevernas unga ålder kommer vi döpa om tre av 

punkterna till ord som är lättare att förstå för den åldersgruppen som eleverna tillhör. Den 

källkritiska punkten tid kommer i stället kallas när, punkten äkthet kommer i stället 

presenteras som pålitlighet, den tredje punkten som kommer presenteras under ett nytt namn 

är tendens som i stället kommer introduceras som avsikt. Vi kommer i stället tala om följande 

punkter. 

• Beroende 

• Avsikt  

• Pålitlighet  

• När 

Tidskriteriet handlar om att desto längre tid det gått sedan en händelse inträffat desto mindre 

tillförlitliga är människorna som vittnar om händelsen. På internet handlar tidskriteriet om 

huruvida sidan är nyligen uppdaterad eller om informationen är äldre och således mindre 

pålitlig. Gällande tidskriteriet och internet krävs en extra vaksamhet då det inte nödvändigtvis 

betyder att hela sidans information har uppdaterats för att det skett en uppdatering.71 

Beroendekriteriet handlar om en källas beroende av andra källor. Om en person själv 

bevittnat en händelse är hens redogörelse mer trovärdig än om personen fått händelsen 

berättad för sig och sedan ska redogöra för händelseförloppet. Traderade uppgifter är mindre 

tillförlitliga än de som kommer från primärkällan.72 Äkthetskriteriet handlar om huruvida en 

källa är det den utgör sig för att vara.73 Det sista källkritiska kriteriet är tendens och innebär 

att du som källkritiker måste avgöra om källan är tendensiös eller inte, alltså om källan har 

något intresse av att på något vis säga osanningar eller förvränga sanningen.74 Dessa fyra 

                                                           
70 Göran Leth & Torsten Thurén , Källkritik för internet, Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2000, s, 
18, Tillgänglig: https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/kallkritik_internet.pdf 
,(hämtad 2019-02-24) 
71 Leth & Thurén, 2000, s, 23.  
72 Leth & Thurén, 2000, s, 23.  
73 Leth & Thurén, 2000, s 24. 
74 Leth & Thurén, 2000, s 26.  
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källkritiska principer kommer förklaras för eleverna men kommer istället förklaras genom 

punkterna beroende, avsikt, pålitlighet och när.  

När eleverna sedan fått grundläggande kunskap i källkritiskt tänkande övergår vi till 

nästkommande moment vilket är analys av artiklar utifrån de källkritiska principerna. Det kan 

verka lite hastigt att direkt efter en genomgång låta eleverna utföra en analys själva men det 

är viktigt att skapa intresse hos eleverna och ge dem en god stimulans i lärandeprocessen.75 

För att skapa ett intresse hos eleverna väljer vi att ha en lite mer utmanande uppgift men 

skulle någon grupp av elever fastna finns läraren alltid tillgänglig för rådgivning och hjälp. 

Eleverna kommer få i uppgift att två och två ge sig ut på internet och leta upp tre 

tidningsartiklar skrivna ur tre olika perspektiv, samtliga artiklar ska handla om Jehovas 

vittnen. Läraren kommer tipsa eleverna om hur de kan söka upp artiklar, till exempel genom 

sökfunktionen som finns tillgänglig på Hallandspostens digitala arkiv där eleverna med hjälp 

av sökord kan hitta artiklar som handlar om rörelsen. Detta är den metod vi använde oss av 

för att hitta artiklar, notiser och recensioner som nämner Jehovas vittnen mellan 2009–2019 i 

Hallandsposten. Däremot krävs en prenumeration för att få tillgång till tidningens digitala 

arkiv vilket innebär att skolan måste förse eleverna med detta, alternativt välja ett annat arkiv 

för att söka upp artiklar. Elevernas uppgift är att två och två analysera artiklarna utifrån de 

källkritiska principerna som översatts till beroende, avsikt, pålitlighet och när. Eleverna får 

här en möjlighet att välja hur pass svåranalyserade artiklar de ska välja beroende på hur 

mycket tidigare erfarenhet de har av att utföra källkritiska analyser. De elever som har utfört 

liknande analyser förut får således en möjlighet att utmana sig själva med svårare analyser 

och får integrera sina tidigare kunskaper till deras nya vilket leder till att eleverna upplever 

undervisningen som meningsfull.76  För de elever som möter något nytt är övningen också 

givande då det krävs att eleverna möter något som förvånar dem för att deras tankeprocess 

ska börja.77  

Genomgången av de källkritiska principerna och analyserandet av artiklarna uppskattas ta två 

av temats fyra lektionstillfällen på 60 minuter. Under den tredje lektionen är tanken att 

eleverna ska få förbereda en presentation av deras analys, här får eleverna fritt välja hur de 

väljer att presentera. De kan exempelvis skapa en plansch, skapa en powerpointpresentation 

                                                           
75 Agneta Bronäs & Niclas Runebou, Ämnesdidaktik: en undervisningskonst, Stockholm: Norstedt, 2010, s. 14. 
76 Bronäs & Runebou, 2010, s, 80. 
77 Bronäs & Runebou, 2010, s, 79. 
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eller spela in en film. Anledningen till att eleverna själva får välja vilket presentationssätt de 

använder sig av är att vi vill hålla eleverna motiverade eftersom motivation är viktigt för 

eleverna när de ska ta till sig kunskap.78 Till den fjärde lektionen ska samtliga elever vara 

redo att presentera sina analyser av de tre artiklarna för klassen. Även om några elevgrupper 

eventuellt analyserat samma tidningsartiklar vill vi att de ska presentera sina analyser i 

helklass förutsatt att de vågar. Anledningen till varför vi vill att eleverna presenterar sina 

analyser i helklass är att olika perspektiv kan hjälpa elever att konkretisera det abstrakta.79 De 

källkritiska principerna skulle därmed kunna tänkas bli tydligare för eleverna genom att ta del 

av klasskamraternas källkritiska analyser. Vi ser det som väldigt viktigt att eleverna förstår 

hur de källkritiska verktygen ska användas eftersom det är en grundläggande byggsten som 

kommer hjälpa dem under hela sin skolgång och även utanför skolans värld.  

Det centrala innehåll från skolverket som temat berör är: 

• Nya religiösa rörelser. 

• Kristendomen i Sverige och religiös mångfald.80 

Eleverna kommer betygsättas på sina analyser utifrån Skolverkets kunskapskrav. Det är 

framförallt en punkt som temat berör och det handlar om hur eleverna söker information om 

religioner och andra livsåskådningar och hur de då använder olika typer av källor samt hur de 

för resonemang angående källans trovärdighet och relevans.81 För att nå betyg E i den här 

uppgiften krävs i enlighet med Skolverket att eleverna kan söka upp artiklar om Jehovas 

vittnen och använda källorna på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom behöver eleverna 

kunna redogöra för källornas trovärdighet och relevans genom att föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang. För att nå betyg C behöver eleverna utifrån Skolverkets 

kunskapskrav söka efter artiklar om Jehovas vittnen och använda sig av dessa källor på ett 

relativt väl fungerande sätt. Dessutom behöver eleverna också visa att de kan redogöra för 

artiklarnas trovärdighet genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. 

För att eleverna ska få betyg A i uppgiften ska de utifrån Skolverkets kunskapskrav söka upp 

och använda sig av artiklarna de hittat om Jehovas vittnen på ett väl fungerande sätt. Eleverna 

                                                           
78 Bronäs & Runebou, 2010, s, 48-49. 
79 Bronäs & Runebou, 2010, s, 116. 
80 Skolverket, ”Religionskunskap”, u.å. 
81 Skolverket, ”Religionskunskap”, u.å. 
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ska utöver det även visa att de kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang 

angående artiklarnas trovärdighet och relevans.82 

Således kommer eleverna bli bedömda utifrån två aspekter, dels hur de söker och använder 

sig av artiklar och dels på hur de resonerar kring artiklarnas trovärdighet. Eleverna kommer 

redan under första tematillfället presenteras för betygskriterierna så att de från start vet vad 

som är viktigt att fokusera på under arbetets gång och vad som förväntas av dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Skolverket, ”Religionskunskap”, u.å. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide: 

Inledning:  

1. Förklara syften med intervjun: Vi skriver examensarbete i religionsvetenskap och har 

valt att fokusera på Jehovas vittnens relation till media.  

2. Antyda vad vi är intresserade av att veta: Vi är intresserade av att veta hur ni ser på 

och upplever medias rapportering av Jehovas vittnen.  

3. Arbetet kommer publiceras. 

4. Tekniskt: Vi kommer ställa varje fråga till varje enskild person för inspelningens 

skull. Motivera gärna era svar så vi får en djupare förståelse för er syn. 

Anonymitetsskydd:  

5. Inga individer kommer att kunna kännas igen. I arbetet kommer vi beskriva att vi 

intervjuat halländska medlemmar av Jehovas vittnen.  

6. Ingen kommer att få lyssna på eller ha tillgång till inspelningen utöver oss. 

Öppningsfrågor: 

1.  Hur länge har du varit med i JV? 

2.  Är hela er familj med i JV? 

3.  Hur stor är församlingen ni ingår i? 

4. Vad är det bästa med att vara med i JV? 

5.  Hur blir ni bemötta av människor utanför JV i din halländska hemort? 

Huvudfrågor: 

1. Har du läst något om JV i media de senaste åren, i så fall vart har du läst det och vad 

har det handlat om? 

1. Vilken tidning eller annan medieaktör brukar beskriva Jehovas vittnen mest korrekt 

eller missvisande enligt dig? 

2. Vilka ämnen tas upp när det skrivs om JV? 

3. Vilken bild tror du att andra i din halländska stad får av Jehovas vittnen utifrån lokal 

medias rapportering? 

4. Skulle du kunna beskriva din lokala medias porträttering av Jehovas vittnen utifrån 

ditt perspektiv? 

7. Anser du att media ger Jehovas vittnen uppmärksammade som är i proportion till 

organisationens storlek? 
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8. Vad skulle du vilja att de rapportera mer om angående JV enligt dig? 

9. Återspeglar rapporteringen ev. fördomar som finns mot Jehovas vittnen i samhället? 

10. Hur anser du fördelningen vara mellan positiv och negativ nyhetsrapportering i media 

om Jehovas vittnen? 

11. Anser du att media ger en korrekt eller inkorrekt bild av Jehovas vittnen? 
12. Hur skulle du beskriva församlingens reaktion när media skriver om Jehovas vittnen 

på ett positivt respektive negativt sätt? Följdfråga: Pratar ni om det, reagerar ni på 

negativ rapportering genom t.ex.  insändare etc.? 

13. Vilka motiv tror du att medier har när de rapporterar negativ respektive positivt om 

Jehovas vittnen? 

Avslutande frågor: 

1. Skulle du vilja att Jehovas vittnen ges mer eller mindre utrymme i media? Varför? 

2. Är det någonting du vill tillägga? 
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