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ABSTRACT 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som består av intervjuer med medlemmar i 

Jehovas vittnen, icke medlemmar samt avhoppare. Syftet med denna undersökning är att ta 

reda på vilka faktorer det är som bidrar till att människor väljer att ansluta sig till Jehovas 

vittnen. För att få en bredare bild av Jehovas vittnes organisation har jag valt att även utföra 

tre intervjuer med avhoppare. Intervjuerna med Jehovas vittnen utfördes gruppvis på Rikets 

sal i Halmstad medan intervjuerna med övriga respondenter som icke är Jehovas vittnes 

utfördes i hemmet eller på arbetsplatsen. Intervjuerna med avhopparna skedde till via mail 

och telefon. Jag kommer att ta upp respondenternas sätt att resonera kring valet de har gjort 

och även ta upp vad och hur icke vittnena resonerar om Jehovas vittnen. Avhopparnas 

intervjuer belyser ytterligare hur organisationen inom Jehovas vittnen fungerar samt hur de 

hade det under tiden som vittnen. 

 

Uppsatsen kommer att belysa hur Jehovas vittnen resonerar kring valet att vara Jehovas vittne. 

Jag får ta del av deras synsätt om hur det är att leva i ett samfund som Jehovas vittnen. Jag 

kommer även att presentera och diskutera de tankar som icke vittnen har om Jehovas vitten 

samt avhopparnas syn på organisationen. Efter den sociologiska analysen följer en 

slutdiskussion. 
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Tack 

Undersökningen var rolig och stimulerande samtidigt som det var en utmaning men mycket 

lärorik. Tack vare denna undersökning har jag fått en annan syn på Jehovas vittnen och vet 

mer om deras organisation. 

 

Denna undersökning skulle inte vara möjlig att genomföra om jag inte hade tillgång till de 

personer som har varit inblandade och engagerade i undersökningen.  Jag vill tacka alla som 

har medverkat i denna studie. 
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1. INLEDNING 

I dagens mångkulturella samhälle existerar en mängd olika religioner och kulturer. På senare 

tid har mindre religiösa grupper som Jehovas vittnen fått mycket uppmärksamhet. Dessa 

religiösa grupper kallas för organisationer eller samfund. Varje samfund har egna 

trosuppfattningar. I och med att samhället globaliseras så får människor större behov av att 

tillhöra en mindre enhet som man kan förlika sig och känna personlig tillhörighet med. I 

Sverige har alla människor rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Rätten 

innebär att varje människa har rätt att byta religion eller tro och att ensam eller i sällskap med 

andra får utöva sin religion eller tro. Moderniseringen har underminerat kyrkans hierarki och 

dess sociala struktur som var grunden för dess existens under en lång tid. Religionen söker sig 

ut från de traditionella kyrkorna. I dagens moderna samhälle har individerna en tendens att 

skapa sina egna gudar, sin egen tro. Detta kan ske genom undervisning, gudstjänst och 

iakttagande av religiösa organisationer. Sekulariseringen skapar social differentiering i 

samhället vilket leder till att antalet religiösa samfund ökar samtidigt som religion privatiseras 

och trycks in i den sociala ordningen. Många individer kan hamna i en religiös rörelse som 

exempelvis Jehovas vittnen. Personer som hamnar där har oftast aldrig förut haft några 

religiösa funderingar eller varit några "sökare”, utan det handlar om helt vanliga människor. 

De som ansluter sig till religiösa rörelser är oftast unga människor, men det förekommer även 

äldre människor. Jag har i denna uppsats presenterat två religioner: kristendomen och islam. 

Islam presenterade jag eftersom några av respondenterna har konverterat från islam till 

Jehovas vittnen. Intervjuerna med avhopparna och icke vittnen valde jag att utföra för att få en 

annan synvinkel på Jehovas vittnens organisation. Det är oerhört viktigt att få en skiftande 

perspektiv för att få en bredare förståelse av det som får individer att välja att bli vittnen. 

Eftersom allt fler mindre organisationer har uppmärksammats på senare tid ville jag göra en 

sociologisk undersökning om varför just vissa individer väljer att ansluta sig till Jehovas 

vittnen. Alla organisationer har egna sätt att få anhängare. Jehovas vittnen använder sig bl.a. 

av dörrknackning för att värva nya medlemmar. Detta sätt att värva medlemmar i dagens 

moderna samhälle är ganska unikt för en religiös organisation. Många av oss har säkert stött 

på Jehovas Vittnen vid något tillfälle. Denna organisation har 22 432 medlemmar i Sverige. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer det är som bidrar till att 

människor väljer att ansluta sig till Jehovas vittnen. 

• Varför väljer människor att ansluta sig till Jehovas Vittnen? 
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2. BAKGRUND 

I denna del kommer jag först att presentera definitionen av begreppet religion. Vidare 

presenterar jag två religioner Islam, Kristendomen och därefter Jehovas vittnes organisation 

och vad de står för. 

 

Religion 

 
Religion definieras som tro och förtröstan på en högre makt som har koppling till ett rituellt 

socialt beteende i förhållande med vissa normer. Religionen har en livsåskådningskomponent 

som skall kunna fastställas som övertygelse om att det existerar en eller flera högre makter 

som människor kan känna sig beroende av. Det finns en mängd olika religioner där individen 

i varje religion förväntas att uppträda eller bete sig på ett visst sätt beroende på vilken tro 

individen tillhör (Holte 1984). 

 

Det som kännetecknar all religion är människans känsla av förpliktelse och beroende. 

Människan står inför något som han/hon anser som heligt eller gudomligt, där han/hon 

underordnar sig den högre makten. Religionen kan innebära olika ting för olika människor 

och grupper. Generellt sett fastställs religionen som människans inställning till och beroende 

av den suprahumana verkligheten som betraktas ha yttersta kontrollen över människans öde 

inför vilken han/hon har förpliktelser (Holte 1984). 

 

En sann religion kan ha existens utan något bestämt gudsbegrepp men det förekommer ingen 

verklig religion där differensen mellan det heliga och det profana saknas. Tillvaron delas i två 

sfärer: det heliga och det profana. Det heliga innefattar det suprahumana och man kan därför 

konstatera att det heliga är religionens centralbegrepp. Religionen är inte någon teoretisk  

livsyttring utan något som berör hela personligheten. Man kan helt enkelt säga att religionen 

är människans samlade reaktion för tillvaron (Pettersson 1983). 

 

Inom forskningen förekommer religionerna i fyra uttrycksformer: 

 

• en teoretisk lära som finns i myterna, i utformade bekännelser eller dogmer 

• en etik som uttrycker krav på levnads och handlingsregler som människan har att 

underkasta sig  

• en kult (t.ex. böner) där människan ingår i gemenskap med suprahumana verkligheten 

• en församlingsbildning att de troende sammansluter sig till grupper.   
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Religionen hör hemma i ett socialt sammanhang oavsett om det är stora eller små grupper så 

delar de sina religiösa upplevelser och det religiösa beteendet med varandra. Man kan även 

betrakta religionen som ett system som ger mening åt människors liv samtidigt som den 

påverkar individens uppfattning och därmed formar sin sociala verklighet 

(Pettersson 1983). 

 

Religion och samhälle 

 
Religionen kan användas till att undertrycka mänskliga rättigheter men också för att 

upprätthålla dem. Religionen kan också legitimera krig och omoral. Religioner används även 

för att diskriminera homosexuella, förtrycka kvinnor. Religionen kan även ha befriande 

effekter och verka för människors välfärd. Den kan även skapa tolerans, solidaritet, 

generositet och socialt engagemang. Religionen finns som kraft bakom kvinnors och mäns 

helgonlika liv. Religionen har bidragit till att avskaffa slaveri, befrielse av kvinnor, kamp mot 

rasdiskriminering och fred (Tergel 2002).  

 
Kristendomen 

 
Kristendomen är en av världens mest utbredda och snabbväxande religion. Kristendomen har 

två miljarder anhängare och utgör en blandning av grupperingar med både historiska och 

lokala karaktärsdrag. Århundradena före vår tideräknings början var fyllda av motgångar för 

det judiska folket. Kulmen nåddes år 63 f. Kr då judarna kom under Roms  

överhöghet. Grekisk filosofi och kultur hade trängt in i judendomen vid tiden för Jesu födelse. 

I Palestina var judendomen splittrad i sekter: essäer, sadducéer m.fl. En särskild typ utgjorde 

”döpare” rörelserna. Den mest bekanta är den som leddes av ”Johannes Döparen”, vars 

religiösa betydelse sträcker sig även utanför kristendomen. Kristendomen är den kristna 

församlingens tolkning av Jesu liv och person, lär att Gud blev människa i Jesus Kristus. 

Genom synden, olydnaden mot Guds vilja har människor kommit under dödens välde, Kristus 

friköpte dem ur denna träldom genom att frivilligt underkasta sig döden på korset. Jesu 

uppståndelse är livets seger över döden och människan blir delaktig i denna genom dopet och 

tron på Kristus (Focus 1979). 

 

Kristendomen kom in i Romarriket som vilken religion som helst. Stora förföljelser av de 

kristna anhängarna organiserades redan från början. Men år 380 blev kristendomen en 

statsreligion i Rom. Den sågs som positiv och stimulerande för det allt svagare romarriket. 12 
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år senare förbjöds alla icke-kristna religioner, vilket lade grund för kristendomens expansion 

över Europa. Kyrkan var oberoende av staten och kunde därför också överleva efter 

västromerska rikets fall. Barbarerna brydde sig inte om romarnas kulturvärden men kom 

underfund med att de inte klarade av den komplicerade administrationen som romarna skapat. 

Därför lierade de sig med kyrkan, som på så sätt fick en del av den världsliga makten. De 

kristna värderingarna integrerades i samhället, vilket på sikt gav en ödmjukare syn på 

medborgaren, t ex att vända andra kinden till och att älska sin nästa som sig själv. Jesus 

Kristus är den kristna trons centralgestalt både som människornas räddare och som deras 

föredöme (Focus 1979). 

 

  

Dessa är de kristna högtider som vi firar idag 

• Jul, firas till minne av Jesus födelse. 

• Påsk, som firas för att Jesus återuppstod efter att dött på korset på  

      Långfredagen. 

• Pingst, där firar man den helige Ande som blev utgjuten över lärjungarna i  

Jerusalem så som Jesus hade lovat. 

• Dop, som är ett slags välkomnande in i kyrkan. 

• Nattvarden symboliserar Jesus sista måltid.  

 

Den helige Ande talar genom hela kyrkan och inte endast genom ämbetet. Klostren intar en 

viktig plats i kyrkolivet. Inga ordnar finns, utan varje kloster är självständigt. Klosteridealet 

gäller inte bara för munkar och nunnor utan utgör ett mönster för varje kristen. En viktig 

skillnad mellan den ortodoxa och den västerländska kyrkan är att den senare i sin 

kristendomstolkning använder juridiska bilder och begrepp, talar om satisfaktion och förtjänst 

och ser synden som en förbrytelse. Den ortodoxa kyrkan använder ett medicinskt språkbruk, 

ser synden som en sjukdom och betonar frälsningen som helande och livgivande  

(Focus 1979). 
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Den islamska tron 

 
Den världsreligion som grundades av Muhammed, en enkel man som upplevde sig som Guds 

sändebud eller profet, i början av 600-talet e. Kr. har sin grundkaraktär uttryckt i sitt namn. 

Ordet islam hör nämligen ihop med ett verb som betyder att överlämna sig eller att underkasta 

sig. Det innebar från början att man underkastade sig Allah som den ende guden och tog 

avstånd från alla andra former av religionsutövning. Besläktat med islam är ordet muslim, 

som är ett aktivt particip och därför betecknar en som underkastar sig. Muslim är alltså den 

riktiga beteckningen på religionens bekännare. I Koranen, muslimernas heliga skrift, används 

ordet muslim även om Abraham, om Jesu lärjungar och om Moses, som där får uppmana sitt 

folk att förlita sig på Gud och vara muslimer. Det gemensamma och sammanhållande för 

islams bekännare inom olika områden och kulturer är trons fem grundpelare. Den första är 

trosbekännelsen:  

 

 

• Det finns ingen Gud utom Gud, och Mohammed är hans profet.  

• Den andra grundpelaren är bönen, som förrättas fem gånger om dagen efter bön 

utroparens kallelse från tornet vid moskén.  Muslimen påminns då om sin ställning 

som tillbedjande tjänare i en gemenskap.  

• Den tredje grundpelaren, är allmosegivandet, givandet skall tjäna fattiga och sjuka 

bland de trogna, skatten är fastställd till 2,5 % av kontanta tillgångar. 

• Den fjärde grundpelaren är fastan, innebär fullständig avhållsamhet från mat och 

dryck så länge dagsljuset varar under månaden, ramadan.  Den ska visa på en fysisk 

disciplin och långsammare livs tempo och varav eftertanke.  

• Den femte grundpelaren är vallfärden till Mecka, varje muslim bör göra detta minst en 

gång i livet (Bra Böcker 1987). 
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Jehovas Vittnen  

 
Jehovas vittnen önskar att du skall lära känna dem bättre. Du har säkert kommit i kontakt med 

Jehovas vittnen genom arbete, dörrknackning eller på något annat sätt. Jehovas vittnen vill 

lära känna dig som person, vara din vän och berätta mer om sig själva, sin tro, organisation 

och vilken inställning de har till människor och den värld vi lever i. I de flesta fall är Jehovas 

vittnen precis som vem som helst. De har både fel och brister, problem som alla vi andra. 

Även de begår misstag eftersom de inte är fullkomliga. Jehovas vittnen lär av sina 

erfarenheter och studerar Bibeln noga för att göra de ändringar som är nödvändiga.  

De har överlämnat sitt liv åt Gud och hans vilja, de strävar efter att leva i enlighet med sitt 

överlämnande. I hela deras verksamhet söker de vägledning från Guds ord och hans heliga 

ande. Bibeln är grunden för deras tro. De tror också att det är Guds ord som förkunnas där. 

Jehovas Vittnen anser även att många av Bibelns profetior har gått i uppfyllelse, att andra 

håller på att uppfyllas och att åter andra väntar på att gå i uppfyllelse 

(www.watchtower.org).  

 

Historik 

 
Jehovas Vittnen är en internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund. Jehovas 

Vittnes läror bygger på Bibeln men avviker från bibeltolkningen som representeras av de 

ledande kristna riktningarna. Allt samarbete med andra religiösa rörelser avfärdas av Jehovas 

vittnen. Samfundet växte fram på 1870-talet och leddes av Charles. T. Russell (1852-1916) 

som påverkades av adventistiska tolkningar. Russell påstod att Kristus skulle återvända år 

1914. Slaget mot Satan och hans krafter skulle fastställas i slaget vid Harmageddon där de 

onda och goda makterna skall mötas. Efter att ondskans makter har besegrats kommer 

människorna att leva i paradis på jorden.  Bibel och Traktatsällskapet Vakttornet är det 

organisatoriska uttrycket för Jehovas vittnen och de följer viktiga politiska händelser. Alla 

politiska händelser som sker speciellt i Mellanöstern relateras till Bibelns apokalyptiska 

utsagor. Nuförtiden låter Jehovas vittnen bli att prata om när Harmageddon kommer att 

inträffa. Enligt Jehovas vittnen så trodde man att Harmageddon skulle inträffa 1975.  I stället 

nöjer vittnena sig med att understryka om att ”vi står nu på tröskeln till den kommande nya 

tingens ordning” (www.ne.se). 

 

 

 

 



 10 

Efter Charles T. Russells bortgång var Joseph Franklin Rutherford (1869-1942) ledare under 

en längre tid för Bibeln och Traktatsällskapet Vakttornet samt strukturerade samfundet. 

Tidningarna Vakttornet (The Watchtower) och Vakna (Awake) har i det stora hela samma 

innehåll världen över.  Ledningen bedrivs av en samling av styrande bröder. Det har inte varit 

aktuellt att ha kvinnor som nationella eller internationella ledare.  Hela Jehovas vittnes 

verksamhet bedrivs och samordnas från ett högkvarter i New York.  Jehovas vittnen träffas på 

Rikets sal två gånger i veckan där nästan alla deltar vid dessa möten. De som har accepterat 

Bibeln- och Traktatsällskapet Vakttornets lära skall ”vittna” och sprida samfundets litteratur 

och göra samfundet känd. Syftet med predikandet är att få till bibelstudier i hemmen de 

besöker. Inom Jehovas vittnen räknar man inte medlemmar utan antal aktiva förkunnare. 

Jehovas vittnen deltar inte i politiska val och de vägrar att bekämpa varandra eller andra 

människor med hjälp av vapen (www.ne.se). 

 

Framställningen av treenighetsläran som andra samfund har gjort accepteras inte av Jehovas 

vittnen. Jehovas vittnen tror att Jehova är en enda Gud och att Sonen, Jesus Kristus är av 

gudomlig natur men inte likvärdig Jehova. Jehovas vittnen kännetecknas också av vägran mot 

blodtransfusioner. De firar inte heller födelsedagar, jul eftersom man anser att dessa är 

hedniska sedvänjor som finns beskrivna i Bibelns berättelser om Farao och Herodes 

(www.ne.se). 

 

Jehovas vittnen finns etablerade i mer än 230 länder och har ca 6,3 miljoner aktiva förkunnare 

(2004). Under en längre tid har de haft en global tillväxt, men på senare år har denna ökning 

minskat i Västeuropa och Nordamerika. Jehovas vittnen etablerades i Sverige under slutet av 

1800-talet och samfundet expanderade ständigt ända till mitten av 1990-talet då antalet 

medlemmar uppgick till ca 23 500. År 2004 var antalet medlemmar ca 22 500 som var 

spridda i ca 325 församlingar runt om i landet. 10 % av förkunnarna är anslutna till 

invandrarförsamlingar där verksamheten och bibelstudierna sker på andra språk än svenska. 

Jehovas vittnes huvudkontor i Sverige finns i Arboga (www.ne.se). 
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Teologiska uppfattningar 

 
Jehovas vittnen anser sig vara beordrade av Bibeln för att predika om sin tro genom att 

tjänstgöra på fältet. Den allra vanligaste typen av fälttjänst är att man knackar dörr. Ett annat 

sätt att predika är att gå på gatorna, ha bibelstudium eller återbesök. Vittnena avfärdar alla 

kyrkosamfund och likaså alla samhälleliga inrättningar. Enligt Jehovas vittnen lever vi i 

slutets tid och Harmageddon, Guds eget blodiga krig, närmar sig. När ”Harmageddon” 

kommer skall de onda utplånas. Bara de 144 000 utvalda kommer att härska tillsammans med 

Kristus i himlen. Efter detta kommer ett paradis att inrättas på jorden. Alla som har förtjänat 

kommer att få en ny chans till ett nytt liv. 

 

Jehovas vittnen tror bland annat att: 

 

- Människosjälen upphör att existera vid döden 

- Dödsriket är en viloplats  

- Helvetet inte är en plågoplats utan innebär evig utplåning 

- Hoppet för de döda är uppståndelse 

- Bara en liten skara på 144 000 kommer till himlen för att där härska tillsammans 

med Kristus 

- Det strider mot Guds lagar att föra in blod i kroppen, oavsett om det sker genom 

munnen eller ådrorna 

- Dop genom fullständig nedsänkning i vatten är en symbol för överlämnande 

- De kristna ska vittna offentligt om Bibelns sanningar (Galfevensjö 2002). 
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Konvertering  

 
Nedan följer en beskrivning om kriterierna för att bli ett vittne. 

För att du skall bli Guds vän måste du skaffa dig god kunskap om Bibelns sanning, tro på det 

som du lär, ångra dina och vända om, dvs. ändra ditt levnadssätt. Kärleken till Gud skall få 

dig att överlämna dig åt honom. Det innebär att du i en personlig, enskild bön talar om för 

Gud att du ger dig själv åt honom för att göra hans vilja. Efter att du har överlämnat dig åt 

Gud, bör du döpas. Genom dopet kommer alla att veta att du har överlämnat dig åt Jehova. 

Dopet är avsatt för personer som är gamla nog att fatta beslut om att tjäna Gud. Vid dopet 

skall den personens kropp sänkas ner under vatten ett kort ögonblick. Efter överlämnandet 

förväntar Jehova att du skall leva efter ditt löfte. Djävulen kommer att försöka stoppa dig från 

att tjäna Jehova. Du skall närma dig Gud i bön, studera hans ord varje dag och hålla dig tätt 

till församlingen. Om du gör allt detta kommer du att finna styrka för att Men närma dig Gud 

i bön. Studera hans ord varje dag. Håll dig tätt till församlingen. Genom att göra allt detta 

kommer du att få den styrka du behöver för att förbli trogen mot Gud.  Då kan du i all evighet 

göra det som Gud kräver av dig (www.watchtower.org). 

 
Inställning till läkarbehandling 

 
Läkarna ställs inför en utmaning när de skall behandla ett vittne. Medlemmar i Jehovas 

vittnen är djupt religiösa och kan inte ta emot homologt eller autologt helblod, vita 

blodkroppar eller koncentrerade röda blodkroppar. Ett stort antal vittnen accepterar 

användningen av hjärt- och lungmaskin, dialysapparat eller liknande under förutsättning att 

apparaterna inte är blodfyllda och blodströmmen utanför kroppen inte bryts. 

Sjukhuspersonalen och läkare behöver inte vara rädda för att ställas till svars eftersom 

vittnena tar till juridiska åtgärder för ansvarsfrihet när det är fråga om blodbeståndsdelar som 

ersättningsmedel. Genom att utgå ifrån användandet av dessa och andra ordentliga 

förfaringssätt kan ändå läkarna genomföra större operationer både på vuxna och minderåriga 

patienter som är medlemmar i Jehovas vittnen.  I fråga om att behandla Jehovas vittnen har 

man utvecklat en standardpraxis som har likheter med principen att behandla ”hela 

människan”.  I USA finns det mer än en halv million vittnen som är emot blodtransfusion. 

Detta medför att många vittnen både vuxna och minderåriga som behöver opereras behandlas 

utan blodtransfusion (www.watchtower.org) 
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Jehovas vittnen accepterar medicinisk och kirurgisk behandling. Det finns många läkare och 

kirurger som är Jehovas vittnen. Vittnena är djupt religiösa människor som är övertygade om 

att bibeln förbjuder blodtransfusioner när den t ex säger: 

 ”Kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, skall ni dock inte äta” ( 1 Moseboken 9:3,4 ); 

”Han skall låta blodet rinna ut och täcka över det med jord” ( 3 Moseboken 17:13, 14 ); och  

”Ni skall avhålla er… från otukt och från sådant som är kvävt och från blod”  

(Apostlagärningarna 15:19-21) (www.watchtower.org) 

Jehovas vittnen utesluter blodöverföring, koncentrerade röda blodkroppar, plasma samt 

nyttjande av vita blodkroppar och blodplattor. Deras tro förbjuder inte användningen av 

blodbeståndsdelar som albumin, immunglobiner och medel mot blödarsjuka. Det är upp till 

varje vittne att bestämma om han eller hon kan acceptera dessa. Likaså säger bibeln inte något 

om transplantation av kroppsorgan och även i detta fall är det upp till vittnena själva att 

avgöra när det exempelvis gäller en njurtransplantation (www.watchtower.org).  

 

Sexualmoralen  

Jehovas vittnes tro bygger på en strikt sexualmoral där sexuella förbindelser är förbjudna 

utanför äktenskapet. I Bibeln fördöms sexuella relationer utanför äktenskapet. Otukt är en så 

allvarlig synd att de som sysslar med det ”inte skall ärva Guds kungarike” För att du skall 

kunna motstå lockelsen måste du ha samma uppfattning på otukten som Jehova har.  Så här 

står det i (1 Korinthierna 6:9, 10)  

”Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds kungarike? Bli inte vilseledda. Varken 

otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, eller män som låter sig utnyttjas för 

onaturliga syften eller män som ligger med män, 10 eller tjuvar eller giriga eller drinkare 

eller smädare eller utsugare skall ärva Guds kungarike” (www.watchtower.org) 

 

”Kom ihåg att Jehova Gud ser mycket allvarligt på sex före äktenskapet, och det bör du också 

göra. Bibeln säger: ”Ingen otuktig eller oren… har något arv i Kristi och Guds kungarike”. 

(Efesierna 5:5) Genom att stå upp för det som är rätt kan du bevara både ett rent samvete och 

din självaktning” (www.watchtower.org). 
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3. TEORIER  

Under teoriavsnittet kommer fem teorier att presenteras samt ett begrepp som vidare kommer 

att användas i analysen. Den första teorin som jag skall presenteras är Ferdinand Tönnies teori 

om gemeinschaft och gesellschaft. Den andra teorin som presenteras är Émile Durkheims 

teori om synen på religionen. Tredje teorin som presenteras är Bergers och Luckmanns teori 

om primär och sekundär socialisation samt plausibilitetsstruktur. Den fjärde teorin som 

presenteras är Ulrich Becks teori om risksamhället. Vidare presenterar jag Erwing Goffmans 

teori om totala institutioner och Åke Nilséns begrepp ”modernitetens upplösande krafter”. 

 

Ferdinand Tönnies – Gemeinschaft & Gesellschaft 

 

All privat och exklusiv samlevnad till Gemeinschaft och det offentliga livet hör till 

Gesellschaft. Gemeinshcaft är något gammalt medan Gesellschaft är något nytt. Enligt 

Tönnies är gemeinchaft en naturlig och spontan enhet, medan gesellschaft är något som är 

konstruerat och konstgjort. Gemeinschaft är en organism och gesellschaft ses som en 

mekanism. Gemeinschaft föreställer det traditionella samhället där alla individer har sina 

bestämda roller. Där präglas samhället av gemenskap, nära relationer, moral och omsorg. 

Gemeinschaft kan liknas vid landet, medan gesellschaft kan liknas vid den stora staden. 

Invånarna i gesellschaft är individualiserade och främmande för varandra. Utmärkande för 

gemeinchaft är att människor är goda mot sina vänner och onda mot sina fiender. Människan i 

gesellschaft är varken god eller ond. I ett gesellschaft har man vänner endast om man är ute 

efter något.  Kärlek i ett gesellschaft är något oväsentligt och oförnuftigt (Asplund 1991). 

Trots att det finns faktorer som skiljer människorna åt i gemeinschaft så förbliver 

människorna förenade, medan människorna i gesellschaft förblir åtskilda trots att det finns 

faktorer som förenar dem. Inte enbar tanke och handling är en enhet i Gemeinschaft utan även 

handlingen då den som handlar och resultatet av handlandet formar en enhet. Handlingarna i 

gemeinschaft görs med känsla för gruppen. Intentionen i gesellschaft är en sak och handlingen 

en helt annan. Tanke och handling är likartade i gemeinschaft medan dessa i gesellschaft är 

avskilda från varandra. Den handlande genererar och skapar något samtidigt som han/hon i 

sin tur själv konstrueras genom sina handlingar och handlingarnas resultat. En annan skillnad 

mellan gemeinshcaft och gesellschaft är att folkmängden i gesellschaft är större än i 

gemeinschaft. Gemeinschaft präglas av gemenskap där alla känner alla och alla är måna om 

varandra medan gesellschaft präglas av anonymitet. Vid nödsituationer motarbetas oegennytta 

i gesellschaft medan det i gemeinschaft är något som människorna hjälps åt med  

(Asplund 1991). 
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Émile Durkheim 

 
Durkheim ägnade stor del av karriären åt att studera religionen. Den mest betydande boken 

inom religionssociologin är Durkheims bok ”Les formes élementaire de la vie religieuse” som 

utgavs 1912. Durkheim var särskilt intresserad av att studera religiösa yttringar i små och 

traditionella samhällen. Durkheim kopplar inte religionen med makt eller sociala orättvisor. 

Han förde samman religionen med samhällets institutioner och sättet de fungerar på. 

Durkheims har ägnat sig åt att studera totemismen i en del australiska samhällen. Enligt 

Durkheim symboliserar totemismen religionen i dess ursprungliga form. Durkheim definierar 

religionen i termer där man gör en distinktion mellan vad som är heligt och vad som är 

profant. Ett totem kan vara en växt eller ett djur som är av symbolisk betydelse för en grupp. 

Totemet är ett heligt objekt som skall betraktas med aktning och skyddas av rituella 

aktiviteter. Symboler och heliga ting behandlas enligt Durkheim som något väsenskilt från 

alldagliga livet (det profanas värld) (Giddens 1998 sid. 473).  

 

Att äta en växt eller ett djur som utgör gruppens totem tillåts enbart vid speciella ceremonier. 

Detta totem som ett heligt objekt anses ha gudomliga egenskaper. Durkheim menar att ett 

totem blir heligt eftersom det är en symbol för gruppen. Totemet står för centrala värden i 

gruppen eller i samhället. Vidare menar Durkheim att religioner aldrig egentligen handlar om 

trosfrågor. Ceremonier och ritualer där grupperna kan mötas existerar inom alla religioner. 

Känslan av solidaritet bekräftas och fördjupas med gruppen genom att ha gemensamma 

ceremonier. Durkheim menar att dessa ceremonier gör att individerna för en liten stund kan 

komma ifrån det profana livet till en högre sfär där de upplever att de kommer i kontakt med 

en högre makt.  Kraften som uppkommer i detta hänförs totemet eller en sort av gudomlig 

inverkan och detta är egentligen uttryck för kollektivets påverkan som utövas på individen. 

För att det skall uppstå starka band mellan medlemmarna i en grupp är ceremonier och 

ritualer av väsentlig betydelse. Ceremonier och ritualer finns i varje samhälle som inträffar 

vid ex. giftermål, födelse eller dödsfall. Gruppens solidaritet vid kollektiva ritualer stärks i 

sådana situationer. Enligt Durkheim är nästan alla perspektiv av livet präglade av religion 

bland annat i små och traditionella kulturer. Genom religiösa ceremonier förstärks befintliga 

värden samt som nya kategorier och idéer skapas. I traditionella kulturer består inte religionen 

bara av känslor och aktiviteter utan den kontrollerar även människors tankar.  

(Giddens 1998 sid. 474). 
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Berger & Luckmann – Primär och sekundär socialisation 

 
I boken ”Kunskapssociologi” talar Berger och Luckmann om primär och sekundär 

socialisation. De menar att människan inte föds som samhällsmedlem utan som mottaglig för 

socialitet och blir medlem av samhället. Människan utveckling sker genom socialt samspel 

med andra. Processens början är internaliseringen vilket innebär att den direkta tolkningen av 

en objektiv händelse blir subjektivt meningsfull för en. En individ föds in i en objektiv social 

textur där han träffar de signifikanta andra som har uppsikt över hans socialisation. De 

signifikanta andras förklaringar av hans egen situation blir för honom en objektiv verklighet. 

Individen föds inte enbart i en objektiv social ordning utan också i en objektiv social värld. 

Den primära socialisationen är den viktigaste för individen och den huvudsakliga strukturen i 

den sekundära socialisationen bör likna strukturen i den primära socialisationen. Vidare 

menar Berger och Luckmann att den primära socialisationen handlar om kognitiv inlärning. 

Detta sker i situationer som är starkt känsloladdade. Genom de signifikanta andra identifierar 

barnet sig på en rad emotionella sätt. Internaliseringen inträffar när identifiering sker. Barnet 

tar över de signifikanta andras roller och attityder vilket innebär att barnet internaliserar dem 

och gör dem till sina egna. Genom detta sätt att identifiera sig på tar barnet ställning i att 

identifiera sig med sig själv, att skaffa sig en subjektiv sammanhängande och trolig identitet. 

Individens första värld skapas under den primära socialisationen. Den primära socialisationen 

upphör när begreppet den generaliserade andre har tagit plats i individens medvetande (Berger 

& Luckmann 2003 sid. 153-161). 

 

Den sekundära socialisationen kan förklaras som internalisering av institutioner som baseras 

på ”undervärldar”. Dessa ”undervärldar” som internaliseras under den sekundära 

socialisationen handlar om partiella sanningar i motsatt förhållande till den så kallade 

”basvärld” som vi anskaffar under den primära socialisationen.  Den generella utvecklingen 

som sker vid primär socialisation fastställs av dess huvudsakliga problem. Det huvudsakliga 

problemet utgår från den primära socialisationsprocessen vilket innebär att man måste hantera 

med det formade ”jaget” och den internaliserade världen. Vad gäller inlärningsfrekvensen vid 

den sekundära socialisationen så blir de biologiska hindren allt mindre betydelsefulla. För att 

man skall kunna lära sig exempelvis en del jaktmetoder måste man först lära sig att klättra i 

berg osv. Kunskapen som internaliseras under den sekundära socialisationen måste stärkas 

med hjälp av speciella pedagogiska tillvägagångssätt, den måste ”inpräntas” hos individen 

(Berger & Luckmann 2003 sid. 162-167). 
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Plausibilitetsstruktur - Den subjektiva verkligheten är ständigt bunden av speciella 

plausibilitetsstrukturer, vilket innebär att den gemensamma basen och de sociala processer 

som behövs för att den skall vidmakthållas. Man kan exempelvis inte hålla sin identifiering av 

sig själv som en viktig person vid makt om man inte befinner sig i en omgivning där 

identiteten kan bekräftas. Man kan endast hålla sin katolska tro vid liv om man är mån om de 

signifikanta kontakterna med en katolsk församling osv. (Berger & Luckmann 2003 sid. 180). 

 

Risksamhälle enligt Ulrich Beck 

I Becks teori om risksamhället är människan, med hjälp av teknologin, på väg att utarma 

grunden för industrisamhället. Vårt ökande behov av välfärd och överflöd skapar en reaktion 

som varken är planerad eller avsiktlig, utan styrs av en autonom logik. Beck kallar denna 

förändring, reflexiv modernisering. Denna industriella överproduktion som sker i västvärlden 

kommer att öka exporten av risker till ”tredje världen”. Innan samhällsriskerna kommer 

synligt till ytan, försöker man lösa problemen med befintlig kunskap och expertis. Enligt 

Beck blir man så småningom tvungen att hitta nya problemlösningsalternativ och en ny form 

av expertkunskap, och det framför allt med hjälp av industrisamhällets historia (Beck 1998). 

 

Under denna tidsepok förändras även individens psykiska och fysiska hälsa som t.ex. genom 

arbetslöshet, långtidssjukskrivningar etc. Patriarkatet har då inte heller samma funktion som 

tidigare, det kan likaväl vara kvinnan som står för hemmets ekonomi och mannen tar hand om 

hemmet. Denna förändring är väl synlig på bara en generation och skapar därigenom 

förvirring, otrygghet och upplever även till en del utanförskap, skilsmässor, ensamhushåll och 

barnlöshet ökar. Syftet med denna förändring var att individen skulle få ett större, kollektivt 

ansvar.  Individen kan då reagera genom att ingå i grupper där patriarkatet är starkt förankrat, 

vilket vanligtvis uttrycks i de olika religionerna. Vidare menar Beck att människorna i det 

moderna samhället känner sig instängda genom att de inte kan påverka eller förutspå risker 

som kan drabba dem. Den globala konkurrensen på arbetsmarknaden är också något som inte 

människorna kan påverka då företag flyttar produktionen till andra länder (Beck 1998). 

Enligt Beck utsätts vi människor för ständiga risker. Det kan handla om ekonomisk nedgång 

då en människa blir arbetslös. Beck ger ett bra exempel på vad risksamhället har medfört. Han 

exemplifierar risksamhället med Tjernobylolyckan. Beck menar att vi människor vet har lärt 

att skydda oss mot naturens hot genom att bygga bostäder. Men när vi möts av ett större 

industriellt hot kan vi inte försvara eller påverka det. Bl.a. luften vi andas, maten, kläderna 

m.m. Enligt Beck befinner vi oss i en kritisk punkt i dagens moderna samhälle och en ny form 

av risksamhälle håller på att växa fram (Beck 1998). 
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Erwing Goffman -totala institutioner 
 
 
Goffman inleder sin bok ”Totala Institutioner” (Goffman 2004) med att förklara vad en total 

institution är. Enligt Goffman är en total institution en plats som man kan bo och arbeta på där 

många människor som befinner sig i liknande situation lever ett formenligt och administrerat 

liv tillsammans under en längre period avskilda från samhället (Goffman 2004 s. 9). Ett bra 

exempel på en total institution är fängelser. Goffman menar att när vi ser på de olika 

institutionerna som finns i vårt samhälle är en del institutioner mer inneslutande än andra. 

Institutionernas totala karaktär symboliseras av de svårigheter som finns för socialt umgänge 

med folk utanför. För medlemmarna i institutionen handlar det om att ta bort hinder som har 

byggts i institutionens materiella utformning: låsta dörrar, höga murar, taggtråd m.m. 

(Goffman 2004 s. 13). Goffman delar samhällets institutioner in fem grupperingar. Den första 

varianten av institutioner har skapats för att ta hand om personer som inte klassas som farliga, 

men som inte kan ta hand om sig själva ex: gamla, föräldralösa eller fattiga. Den andra typen 

av institutioner är de som har skapats för att ta hand om personer som är inkapabla att ta vara 

på sig själva och som betraktas som hotfulla för samhället ex: mentalsjukhus. Tredje typen av 

institutioner är avsedda för att skydda samhället från avsiktliga hot ex: läger för krigsfångar, 

fängelser eller koncentrationsläger. Fjärde varianten av institutioner har skapats för att man 

skall kunna utföra vissa arbetsuppgifter bättre och som enbart godtas på dessa instrumentella 

underlag: militärförläggningar, internatskolar, fartyg, arbetsläger och därtill även stora slott 

och herrgårdar som ses från tjänstefolkets synvinkel. Och sist talar Goffman om den femte 

gruppen av institutioner som är menade som reträttplatser från världen men som också kan 

användas som religiösa övningsplatser. Ett exempel på denna typ av institutioner kan vara ett 

kloster (Goffman 2004 sid. 14).  

 

Vidare talar Goffman om att de intagna som kommer till institutionen har ett visst beteende 

med sig från en privat värld. När någon ny kommer till en institution tar man ifrån den sociala 

ordning som personen hade med sig från sin privata värld. Goffman menar att som nykomling 

till en anstalt förändrar man sin moraliska karriär. Det innebär att personen utvecklar sina 

uppfattningar om sig själv och andra för honom betydelsefulla personer (Goffman 2004 sid. 

20 -21). 
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Åke Nilsén – Modernitetens upplösande krafter 

 

I och med moderniseringen privatiseras och differentieras religionen. Via bortträngandet av 

religionen har människans individualism trätt fram mer och mer. Detta kan i det stora hela 

leda till hot mot kyrkans existens. Individualiseringen kan förklaras som en av ”modernitetens 

upplösande krafter”, där moderniteten hotar en stark gemenskap genom att alltfler uppdelade 

livsstilar breder ut sig på bekostnad av det som förenar, det gemensamma. Ur en sociologisk 

synvinkel tyder modernitetens upplösande krafter på ökad sekularisering, rationalisering och 

individualisering. Den aktuella nyandligheten som uttrycker sig i exempelvis religiös 

fundamentalism kan verka lockande för individerna som försvar mot de upplösande krafterna 

(Knoll & Witt 2005 sid. 60-61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 20 

4. METOD 
 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva hur jag gick tillväga för att utföra undersökningen 

och vilka metoder jag har använt mig av.  

 

Val av metod 

I denna undersökning har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden där jag genom 

intervjuer av sju medlemmar i Jehovas vittnen försöker få en inblick i deras organisation.  

För att få en annan synvinkel av Jehovas vittnen har jag också utfört fyra intervjuer med 

människor som inte är vittnen. Utöver dessa intervjuer har jag också valt att genomföra tre 

intervjuer med före detta vittnen ”avhoppare”. 

Kvale definierar forskningsintervju som: 

”Ett intervjusvars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolk de beskrivna fenomenens mening” (Kvale 1997 s 13). 

Kvale menar att den kvalitativa forskningsmetoden är känslig för individens situation. Vidare 

menar Kvale att med kvalitativ metod kan man föra en empatisk dialog med respondenterna, 

vilket kan bidra till att respondenterna öppnar upp sig (Kvale 1997 s 70). På så sätt kan den 

kvalitativa intervjun sträva efter att vara en känslig och kraftfull metod då man kan fånga 

upplevelser och erfarenheter ur respondenternas vardagsliv (ibid.). Jag har fokuserat på att 

försöka finna de bakomliggande faktorerna som bidrar till att människor väljer att ansluta sig 

till Jehovas vittnen. I den kvalitativa forskningsmetoden finns det olika former av 

tillvägagångssätt av intervjumetoder. Där har jag försökt att använda mig av den 

ostrukturerade intervjuformen. Den ostrukturerade intervjuformen eftersträvar ett samtal som 

kännetecknas av öppenhet och gör det möjligt för respondenten att förmedla sin berättelse. 

Enligt Tim May är en av de största fördelarna med denna metod att man får en större och 

djupare förståelse utifrån respondenternas perspektiv (May 2001 s 151-152). Denna synvinkel 

har varit viktigt för mig, att respondenterna känner sig fria och berättar med egna ord om 

deras personliga erfarenheter. Och samtidigt har jag försökt att ta till mig det Kvale menar 

med forskningsintervju. Forskningsintervju beskrivs som vardagssamtal men som alltid har en 

struktur och ett syfte. Kvale menar på att forskningsintervju är en professionell samtalsmetod 

där intervjuaren med hjälp av utvalda och genomtänkta frågor som försöker komma fram till 

något. Vidare påpekar Kvale en aspekt som är viktig att ta hänsyn till.  
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Han menar att intervjuaren har ett övertag och är den "som definierar och kontrollerar 

situationen" och att det inte är ett samtal mellan jämställda parter (Kvale 1997 s 13).  

 

Gruppintervju 

Förespråkarna för gruppintervjuer säger att fördelen med gruppintervjuer är att de ger mer 

utrymme för interaktion i gruppen som kan ge större insikt hos den enskilde om dennes egna 

åsikter och bevakelsegrunder. En nackdel med gruppintervjuer är att de språksamma och 

dominanta lätt helt dominerar och endast deras synpunkter kommer fram. De blyga och 

tystlåtna ställs lätt åt sidan (Trost 1997 s 26-27). 

Enligt Kvale kan gruppintervjuer ge oss betydelsefulla tankar och idéer om våra sociala 

relationer men framförallt de bakomliggande maktprocesserna som styr och ställer våra 

handlingar. Nackdelen med gruppintervjuer är att intervjupersonerna lätt påverkar varandra 

och man får ett slags majoritetssynpunkt (Trost 1997). Precis som Trost menar Kvale att 

gruppintervjuer kan vara svåra att generalisera, då gruppen oftast påverkar varandra i samtalet 

(Kvale 1997 s 154). 

 

Etiska aspekter 

Vid genomförandet av intervjuer är det viktigt att tänka på de etiska aspekterna.  

(Kvale 1997 sid. 106-110) 

Respondenterna blev i förväg informerade om syftet med denna undersökning samt vilka som 

kommer att kunna ta del av den. Jag informerade respondenterna om att personliga uppgifter 

som framkommer i undersökningen är konfidentiella. Med tanke på de etiska aspekterna 

valde jag att ändra namn på respondenterna. Vid varje intervjutillfälle upprepade jag för 

respondenterna att de skulle förbli anonyma i uppsatsen. Då intervjuerna spelades in på band 

talade jag om för respondenterna att intervjuerna enbart skall användas till utskrifter 

varigenom jag hämtar ut viktig information och därefter förstöra dessa. Jag informerade 

respondenterna om att ingen information de gav på något vis skulle kunna användas emot 

dem eller vara dömande på något sätt. Innan intervjuerna funderade jag över hur jag skulle 

bemöta respondenterna. Som intervjuare måste man känna av intervjusituationen samt ta 

hänsyn till varje individ och låta dem bestämma hur personliga de vill bli under intervjuns 

gång.  
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Självklart är det dock önskvärt att respondenterna skall ge så mycket som möjligt av sig själva 

och deras livsberättelse, vilket jag försökte få genom en avslappnad intervjusituation. Detta 

försökte jag uppnå genom att småprata lite innan intervjun.  

 

Snöbollsurval 

Kontakten med respondenterna förmedlades via en bekant. Genom en bekant etablerade jag 

en kontakt med blivande respondenter. Detta sätt att få kontakt på innebär att jag har utgått 

ifrån ett så kallad snöbollsurval. Det betyder att man först får kontakt med "en medlem av 

populationen vilket sedan leder till att forskaren når andra medlemmar av populationen (May 

2001 s 122)". Denna metod är värdefull då det gör det lättare för forskaren att etablera en 

kontakt och få inblick i en grupp, men snöbollsurvalsmetoden är inte en gångbar metod för 

större generaliseringar (ibid.). 

 

Genomförandet 

Innan jag kom i kontakt med respondenterna tänkte jag att det skulle vara intressant om 

deltagarna hade olika bakgrund. Jag bestämde mig för att söka upp vittnen med både svensk 

och invandrarbakgrund. Detta på grund av att det är intressant att se hur de utländska 

respondenterna ser på sig själva som medlemmar i Jehovas vittnen, då flera av dessa tillhörde 

en annan religion innan. Jag valde att utföra intervjuer med sju medlemmar i Jehovas vittnen. 

Tre av dessa har utländsk bakgrund. Respondenterna informerades om syftet med denna 

undersökning - om varför människor väljer att ansluta sig till Jehovas vittnen. Jag valde också 

att utföra fyra intervjuer med personer som inte är Jehovas vittnen och även tre intervjuer med 

avhoppare (personer som har lämnat Jehovas vittnen). Detta för att få en bredare förståelse av 

Jehovas vittnens olika perspektiv. Det var en utmaning att leta upp före detta vittnen 

”avhoppare”. Efter att ha tagit kontakt med ”Hjälpkällan”, en organisation som arbetar med 

att hjälpa och stödja människor som väljer att utesluta sig ur Jehovas vittnes organisation. 

Efter att ha skickat mail till ”Hjälpkällan” kom jag i kontakt med en före detta vittne. Han i 

sin tur erbjöd sin hjälp för att finna andra avhoppare för min undersökning. Tack vare hans 

hjälp lyckades jag komma i kontakt med två avhoppare till. Då det pga. tidsbrist inte fanns 

möjlighet att träffa avhopparna personligen utgick jag ifrån att genomföra intervjuerna med 

samtliga deltagare via mail och telefon.  
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Jag vill ännu en gång förtydliga att syftet med denna undersökning är att ta reda på varför 

människor ansluter sig till Jehovas vittnen inte varför de konverterar från ett samfund till ett 

annat eller väljer att lämna organisationen, även om detta också kunde vara av intresse.  

Respondenterna som är Jehovas vittnen fick information om hur intervjun skulle utföras men 

insisterade på att få frågorna i förväg. De ville ha tid för förberedelse inför intervjutillfället.  

Jag är medveten om att det av respondenterna krävda i förväg utlämnade frågorna innebär 

problem för denna undersökning. Detta problem kan ha medfört till att jag inte har fått mer 

spontana och oförberedda samtal.  Jehovas vittnen är en sluten organisation som kännetecknas 

av en stark social kontroll över sina medlemmar. Respondenterna informerades om att 

intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan transkriberas dvs. skrivas ut ordagrant. 

Som jag tidigare påpekade har respondenterna olika bakgrund. Några av respondenterna har 

konverterat från Islam till Jehovas vittnen. Enligt respondenternas önskemål genomfördes 

intervjuerna vid tre tillfällen, gruppvis. Av den orsaken att vittnena enbart valde att ställa upp 

i gruppintervjuer tyder detta på att det kan röra sig om en stark social kontroll inom 

samfundet. Efter att ha tagit del av relevanta data som har kommit fram under intervjuns gång 

förstördes banden enligt respondenternas önskemål av anonymitetsskäl.  

 

Intervjuerna ägde rum på Rikets sal i Halmstad vid tre tillfällen. Rikets sal är Jehovas vittnes 

samlingslokal. En av fördelarna med denna mötespunkt för samtalen innebär en trygghet för 

respondenterna. För min del som intervjuare innebar det att jag fick bekanta mig med 

lokalerna men också deras vardag där Jehovas vittnen tillbringar en stor del av sin tid. I denna 

Tour visade respondenterna att lokalerna var renoverade sedan ett år tillbaka och att all 

skötsel, service, renoveringar och förändringar utförs av medlemmarna själva. Det finns inga 

städerskor, vaktmästare el dyl. Denna visning var värdefull då den berättar mycket om deras 

dagliga rutiner. Respondenterna var mycket trevliga och väl förberedda inför intervjun.  

Något som jag inte kunde undvika att lägga märke till var vittnenas klädsel. Alla kvinnor hade 

kjolar på sig och männen kostym. Jag hade normal klädsel i form av jeans och tröja.  En 

annan sak som jag lade märke till under intervjuns gång var att vittnena å ena sidan var 

vänliga och öppna samtidigt som de var lite rädda för mig då jag representerar omvärlden.  

Vid ett senare tillfälle fick jag inbjudan till ”Rikets sal” för att närvara vid en föreläsning. Där 

fick vittnena sjunga psalmer, läsa ur Bibeln samt diskuterade aktuella problem i samhället.   
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Vid intervjutillfället med Jehovas vittnen ställdes fyra frågor. Lika många frågor innehåller 

intervjuerna med icke vittne.  Dessa intervjuer antecknades på ett traditionellt sätt, med block 

och penna, beroende på att dessa intervjuer utfördes på personernas respektive arbetsplats.  I 

detta fall var det en fördel att skriva ner svaren direkt. Här måste det poängteras att dessa 

personer inte representerar vad övriga samhällsmedlemmar tycker, då de är allt för få. Men 

det är väldigt intressant att få några individuella perspektiv av andra om Jehovas vitten då de 

själva inte är vittnen. Övriga tre intervjuer med före detta vittnen innehåller tretton frågor, 

dessa frågor besvarades via mail och telefon.  Då jag har haft tre olika tillvägagångssätt i hur 

intervjuerna har genomförts har jag också ställts inför olika problematik, som innebär att 

respondenterna dels fick olika frågor men också samtala utifrån tre olika 

intervjuinfallsvinklar. Som sagt har respondenterna i Jehovas vittnen själva begärt att samtala 

gruppvis medan respondenterna som icke är vittnen samtalade var för sig, då det var svårt för 

dessa att samlas gruppvis. Svaret som jag fick från före detta vittnen bygger på deras egna 

erfarenheter och upplevelser. De var fria i sina uttalanden och frågorna besvarades 

individuellt. Att utgå ifrån tre olika sätt att intervjua på kan både vara en fördel och en 

nackdel. Fördelen är att man får en nyanserad svarsalternativ och nackdelen är att 

intervjuförutsättningarna inte är densamma. 

 

Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att man har undersökt det man verkligen vill undersöka. Validiteten eller 

giltigheten ska visa på om frågan eller instrumentet mäter det den är avsett att mäta 

(Kvale 1997). För att kunna få hög validitet utformades frågorna utifrån syftet med denna 

undersökning. Jag finner validiteten som hög eftersom jag fick svar på de frågor som låg till 

grund för denna undersökning. Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas att en mätning är 

stabil, att intervjuerna har samma frågor, situationer osv. (Kvale 1997). Jag är medveten om 

att resultatet inte skulle bli detsamma om någon annan utförde samma studie. En hög 

reliabilitet är lättast att få vid kvantitativ undersökning, då man i denna metod utgår oftast från 

enkäter. Detta kan eventuellt utföras vid en mer omfattande undersökning.  

Jag tror att reliabiliteten i undersökningen med Jehovas vittnen är tveksam eftersom 

respondenterna fick tillgång till frågorna i förväg och kunde förberedda sina svar. Man kan 

kalla detta för en förberedd kvalitativ undersökning.  
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Jag vill även påpeka att jag har misstankar om att vittnena har valts ut av en äldste broder 

samt att de har varit förberedda och eniga i sina uttalanden. För att få en hög reliabilitet i 

undersökningen har jag också intervjuat före detta vittnen samt vanliga människor som inte är 

vittnen. Å ena sidan uppväger respondenterna som inte är vittnen denna förberedelse då dessa 

inte var styrda och utvalda av en äldste broder eller en annan organisation. Dom hade inte 

heller begärt att få titta på frågorna i förväg utan svarade på frågorna individuellt och vid 

intervjutillfället, medan vittnena svarade efter att först ha gått igenom frågorna. Intervjuerna 

med före detta vittnen ”avhoppare” besvarades individuellt utifrån personernas egna 

perspektiv. 

 

Förförståelse 

Jag som valde att göra denna undersökning heter Jordanka 26 år. Jag kommer från 

Makedonien och tillhör den ortodoxa tron. Min förförståelse om Jehovas vittnen är att det är 

individer som befinner sig i någon krissituation eller känner sig ensamma som väljer att 

ansluta sig till denna organisation. Behovet av gemenskap är olika hos olika individer och att 

behovet är större hos dem som väljer att ansluta sig till ett religiöst samfund. Religiösa 

samfund eller organisationer som Jehovas vittnen skapar en trygghet för individer och stärker 

de som känner sig svaga eller vilsna. 
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5. MATERIALPRESENTATION 
 
Frågestund med representanter i Jehovas vittnen, avhoppare och icke vittnen 

Under denna rubrik kommer jag att presentera respondenterna samt redovisa de 

sammanställda svar som intervjuerna har gett. Jag har valt att dela upp resultatet i fem delar. I 

den första delen presenterar jag respondenterna samt en kort beskrivning om Jehovas vittnes 

församling. I den andra delen presenteras motivet till varför respondenterna valde att ansluta 

sig till Jehovas vittnen. I den tredje delen presenteras gemenskapens betydelse av att vara en 

del av samfundet. I den fjärde delen presenteras avhopparna samt deras svar och sist men inte 

minst redovisas icke vittnenas svar.  

 

Svetlana är 50 år, blev vittne som vuxen och är ursprungligen ifrån Jugoslavien. Hon har bott 

i Sverige sedan 60-talet, båda barnen är vittnen men inte maken. Barnen valde att dela 

moderns trosuppfattning, då hon valde denna tro efter deras födelse.  

 

Nesrin är 18 år, och är den enda i hennes familj som övergått från islam till Jehovas vittnen. 

Familjen respekterar hennes val, hon har nyligen blivit ett döpt vittne, ca 2 månader tillbaka. 

Hon bor tillsammans med Lisa som är uppväxt inom denna religion.  

 

Nadja är 24 år gammal samt växte upp inom den islamiska tron och valde att bli ett vittne 

som vuxen. Nadja och hennes man har nyligen flyttat till Halmstad. Nadja kommer från Iran. 

Hon har en farbror i USA som är ett vittne sedan många år tillbaka. Hennes man Daniel är 

uppväxt inom organisationen och är 26 år gammal. 

 

Lars & Sven 

Lars är 58 år Sven är 61 år Båda männens fruar är vittnen, även barnen till Sven, men inte 

Lars barn. Lars och Sven blev vittnen i 30 årsåldern. 

 

Jehovas Vittnen har fyra församlingar i Halmstad: norra, västra, östra och jugoslaviska. Alla 

fyra församlingarna använder Rikets sal fast på olika dagar och den är befolkad alla dagar i 

veckan. 

 

Roger är 58 år och är före detta vittne. Han lämnade organisationen för 23 år sedan. Han har 

en akademisk bakgrund. Roger var äldste inom Jehovas vittnen. I dag arbetar han med att 
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hjälpa och stötta andra som väljer att utesluta sig ur Jehovas vittnen. Kontakten med Roger 

fick jag genom ”Hjälpkällan”. 

 

Johan är 34 år och jobbar som egen företagare i fastighetsbranschen. 

Han har jobbat ideellt med hjälpkällan sedan han hoppade av Jehovas vittnen och har även 

startat en motsvarighet till hjälpkällan i Norge som heter avhopperforum 

(www.avhopperforum.org).  

  

Markus är 28 år och är före detta vittne. Markus är född som vittne och har levt större delen 

av sitt liv som vittne. För sju år sedan valde han att lämna organisationen. Han gifte sig ung 

med en tjej som han träffade i organisationen. De fick två barn ihop. Markus är glad över att 

han lämnade organisationen men det finns fortfarande förbindelse med vittnena när det gäller 

relationen till hans barn eftersom ex-frun och barnen fortfarande är vittnen.  

 

Mikael är 54 år och jobbar som bilmekaniker. Vi kom i kontakt med honom genom en 

gemensam bekant. Mikael är en trevlig och öppen person. Intervjun utfördes på Mikaels 

arbetsplats i matsalen i en lugn miljö utan några störningar. 

 

Susanne är 26 år gammal och arbetar på cykelfabrik i staden X. Intervjun utfördes i Susannes 

hem där vi blev bjudna på fika innan intervjun började. 

 

Gudrun är 49 år gammal och arbetar som undersköterska. Vi kontaktade Gudrun efter att ha 

fått hennes telefonnummer från en bekant. Intervjun utfördes hemma hos Gudrun.  

 

Tony är 30 år och arbetar som taxiförare. Kontakten med Tony fick jag via en bekant. 

 

Motiv  

Samtliga intervjupersoner ansåg sig ha behov av att förändra sin livssituation. De anser att 

samhället blir alltmer destruktivt och har på grund av detta valt att finna en tillvaro som är 

mer planerad, stadig och inte destruktiv. Svaren på deras existentiella frågor kändes väl 

grundade när deras intresse för Jehovas vittnen väcktes.  

 

Frågor: Varför blev du ett vittne? 

               Vad har förändrats sedan du anslöt dig till Jehovas vittnen? 
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Kristina 56 år 

”Egentligen var det min man som började läsa Bibeln med en broder. Efter ett tag väckte det 

mitt intresse och jag upptäckte sanningen.” 

”Jag har förändrats mycket som individ sedan jag anslöt mig till Jehovas vittnen, men som 

individ har man alltid ett biologiskt och socialt påbrå som naturligtvis ligger till grunden och 

formar alla människor under uppväxten oavsett tillhörighet.” 

”Men visst har man fått ett nytt sätt att se livet på och delvis fått nya värderingar.” 

 

Kristinas ångrar inte att hon anslöt sig till Jehovas vittnen då hon både trivs och känner sig 

mer tillfreds än någonsin och hon har en helt ny syn på livet och sin existens. 

 

Svetlana 50 år 

”Jag kommer från Jugoslavien och var ortodox från början, men efter att jag studerade 

Bibeln med en syster konverterade jag till Jehovas vittnen. Jag studerade Bibeln i fem år 

innan jag blev ett döpt vittne. Jag blev ett vittne 1982 sedan konverterade även barnen till 

Jehovas vittnen men inte min make. Allt inom traditionerna kan jag inte ändra på grund av att 

min make inte är ett vittne som t ex. mat vid speciella högtider som jul, påsk osv.  

Detta kan göra det lite svårare för min religion men vi försöker mötas i de olika traditionerna 

för att inte störa varandra.” 

 

Intresset väcktes genom en syster (vittne) då Svetlana började studera Bibeln. I början var det 

svårt i familjelivet då maken inte alls var intresserad av Jehovas vittnen och aldrig heller har 

studerat bibeln. Trots att hon är ett vittne så försöker hon upprätthålla makens behov av 

traditioner. 

 

Nesrin 18 år 

”En morgon ringde ett vittne på dörren efter att jag hade varit ute med mina vänner. Jag 

mådde inte så bra, orkade inte skicka iväg dem. De började diskutera Bibeln och då plötsligt 

upptäckte jag att det fanns en sanning i det de sa. Varken jag eller min familj var speciellt 

religiösa fast vi från början tillhörde den islamiska tron. Detta underlättade för mig vilket 

gjorde det möjligt att jag själv kunde välja vilken tro jag ville tillhöra. Innan jag blev ett 

vittne var jag väldigt blyg och tillbakadragen, nu kan jag prata med vem som helst och även 

inför grupp vilket var otänkbart tidigare. Att bli ett vittne var det bästa val jag kunde göra.” 
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Nesrin fick även en positiv personlig förändring där hon förändrades i sitt sätt från blyg till 

pratglad, samt att vittnenas övertygelse gjorde ett starkt intryck på henne. Nesrin säger att hon 

inte kan förstå hur hon kunde leva det liv hon levde innan hon blev ett vittne. 

 

Nadja 24 år 

”Jag är ju muslim från början och är uppvuxen som muslim. Jag har en morbror i Chicago i 

USA. Han brukade ibland skicka lite litteratur till mig, Vakttornet och så där. När vi pratade i 

telefon pratade vi en hel del om Jehovas vittnen. Han var det enda vittnet i familjen då, nu är 

vi två. Min man kände jag redan från skoltiden. Han hjälpte mig att få studera med 

pionjärsyster så i mitt fall var det inte genom dörrknackning som jag upptäckte sanningen.  

Innan hade jag en del icke- troende vänner som jag var ute och festade med och så där… Jag 

började röka och så Kände inte att jag ville hålla på med det längre, det är något som ligger 

bakom mig. Nu mår jag jättebra, jag har blivit mer harmonisk, ser på ett helt annat 

livsperspektiv både på livet och allt runt omkring. Allt det här som man oftast grubblat på det 

känns liksom skönt att veta allt det som man skall veta, det är det viktigaste.” 

 

Nadja kände till en hel del om Jehovas vittnen via sin farbror. När hon träffade sin man 

Daniel på gymnasiet pratade de ofta om Jehovas vittnen, på den tiden var de endast vänner.  

Efter att ha blivit ett vittne är hennes liv mer harmonisk samt fått en annan syn på livet.  

 

Lars 58 år 

”Det är många människor som är sökande, vi har det inom oss. Det är sällan någon söker sig 

till oss, utan vi har ju uppsökande verksamhet. Jag har ju själv blivit uppsökt på det viset.” 

 

Sven 61 år 

”Alla människor har ett andligt behov, men det är inte alla som är medvetna om det. Det är 

de människorna som vi söker, som inte är medvetna om det. En viktig egenskap krävs, och det 

är ödmjukhet. Att man söker sig till en högre makt för sin vägledning.” 

 

Både Lars och Sven säger att människan söker efter ett andligt behov. Och det är genom detta 

behov och uppsökande verksamhet som Jehovas vittnen bedriver har Lars och Sven anslutit 

sig till Jehovas vittnen. De säger att sökandet finns inom oss men man är inte medveten om 

det. Lars och Sven säger att ödmjukhet är viktigt och att man söker efter en högre makt för 

vägledning. 
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Gemenskap 

Inom samfundet finns en stark samhörighet som t ex familjekänsla, känslan av att aldrig vara 

ensam oavsett var i världen man befinner sig, så finns det Rikets salar att vända sig till. 

Kontakten till den biologiska familjen begränsas genom valet av att bli ett vittne. 

Vittnena ska kunna känna sig trygga även ur ett globalt perspektiv, då deras lära och 

utbildning är lik världen över. Den litteratur som lärs ut under en vecka i Sverige, lärs ut i alla 

länder där rikets salar finns under samma vecka.  

 

Frågor: Hur trivs du som vittne? 

              Vad betyder gemenskapen för dig? 

                            

Kristina 56 år 

”Jag trivs som vittne och känner stor gemenskap då vi alla här har samma intresse, man 

behöver aldrig vara utanför eller aldrig ha någonting att prata om, för här finns alltid något 

att diskutera. Vi är väldigt måna och rädda om varandra och vill alltid väl.” 

 

Kristina säger att hon trivs som vittne och att gemenskapen har stor betydelse för henne. Hon 

behöver aldrig känna sig utanför. Gemenskapen är stark inom Jehovas vittnen då vittnena 

hjälps åt och är rädda om varandra. 

 

Svetlana 50  år 

”Jag tycker att vi vittnena har ett väldigt starkt band till varandra och skvaller förekommer i 

princip aldrig, därför behöver vi inte heller vara rädda för att något som vi vill behålla för 

oss själva skall komma ut. Den gemenskap vi har här betyder mycket för oss och för varje ny 

medlem.” 

 

Bandet som finns i organisationen är starkt och det förekommer inte skvaller i organisationen. 

Svetlana säger att den gemenskap som hon har i Jehovas vittnen är mycket betydelsefull för 

varje vittne och varje ny medlem. 

 

Nesrin 18 år 

”Jag känner en starkare gemenskap nu än innan. Jag saknar i princip ingenting av det jag 

gjorde innan jag blev ett vittne. Jag värdesätter den gemenskap vi har inom Jehovas vittnen 

eftersom jag innan inte upplevde sådan gemenskap som jag har upplevt bland vittnena. 
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Dessutom har jag en väninna som jag kan dela allt med utan misstänksamhet eller vilja 

någon illa. Denna typ av vänner har jag aldrig haft tidigare, så jag har bara tjänat på att bli 

ett vittne.” 

 

Övergången till Jehovas vittnen innebär en stor förändring för Nesrin. Det har lett till att 

Nesrin upplever en stor vänskap och att deras vänskap med ett annat vittne då hon känner att 

hon har en vänskap en hon normalt skulle ha. Detta på grund av deras gemensamma 

övertygelser. På grund av den gemenskap och vänskap de känner med Jehovas vittnen och 

särskilt den vänskap hon har funnit saknar hon ingenting av sin förra liv. 

 

Nadja 24 år 

”Jag har ett bra exempel på en god gemenskap:” när vi flyttade till Halmstad för ett par 

månader sedan räckte det med att vi ringde Rikets sal och frågade om någon kände till 

lägenhetsbyte eller om någon annan tänkte flytta. Vi fick fort svar då vi kunde flytta inom en 

månad. Hade det inte varit för att vi har varit vittnen så hade vi fått ställa oss i långa 

vänteköer.” 

 

Nadja berättar att vittnena håller ihop och hjälper varandra när det behövs vilket pekar på hur 

stark gemenskapen är inom denna rörelse. I och med att umgängeskretsen är så bred vet man 

ofta om någon som i detta fall tänker flytta, då kan man tipsa någon annan som behöver 

bostad. 

 

Lars 58 år 

”De åren som jag inte deltog i Bibelstudierna saknade jag den gemenskap jag var van vid. De 

kompisar man får utanför kan aldrig ersätta det som jag har funnit här då de i regel inte har 

samma moral och värderingar som jag var van vid. Det är svårt att bryta de banden och man 

vill egentligen inte det.” 

 

Lars säger att han saknade gemenskap inom Jehovas vittnen under alla år då han inte 

närvarade vid Bibelstudierna och de band som bildas inom organisationen. Han skulle aldrig 

kunna ersätta sina vänner men någon utanför Jehovas vittnen. Detta beroende på att han finner 

att man inte har samma moral och värderingar som han är van vid. 

 

 

 



 32 

Sven 61 år 

”Vi umgås mycket, man har mycket större umgängeskrets nu än innan. T ex att ett par 

familjer åker på semester tillsammans. Så man har en bättre gemenskap nu, med likasinnade, 

än man hade tidigare.” 

 

Sven säger att han har mycket större nätverk än innan han blev ett vittne. Han säger att de kan 

hitta på saker och ting tillsammans som att åka iväg på semester. Han upplever bättre 

gemenskap inom Jehovas vittnen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

Före detta vittnen ”avhoppare” 

 
Nedan följer en sammanfattning av ”avhopparnas” svar. 

Två av respondenterna har anslutit sig till organisationen i tidig ålder då föräldrarna blev 

Jehovas vittnen medan den tredje är född som vittne. Samtliga respondenter har växt upp som 

Jehovas vittnen. Respondenterna har delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser, vad 

som händer på mötena, vem som bestämmer vad, vad som händer när man syndar, hur 

uteslutningen upplevdes och varför de valde att lämna organisationen m.m. Samtliga har 

bildat en negativ syn på organisationen. De säger också att de inte förstår varför vittnena inte 

firar födelsedagar, jul m.m. då det inte finns något förbud i bibeln. Respondenterna talar om 

att den sociala kontrollen av individen inom organisationen är väldigt stark. Allt som händer 

rapporteras. De berättar om att som vittne uppmanas att umgås bara med andra vittnen och 

inga andra utanför. Det gäller även barnen.  

Roger 58 år 

”Barnen blir ofta mycket isolerade från omgivningen och uppmanas att enbart umgås med 

andra barn till Jehovas vittnen, När barnet blir ca 15 år börjar man pressa på för att barnet 

skall döpas. Dopet innebär att barnet avger ett löfte att alltid vara ett Jehovas vittne. Dopet 

innebär också att barnet blir en fullvärdig medlem i församlingen. Skulle han ångra sig och 

kanske vill sällskapa med någon utanför församlingen blir det oftast uteslutet, vilket innebär 

att ingen av hans tidigare kamrater inom församlingen får tala med en. Det är till och med 

förbjudet att säga ”hej” till en utesluten. När barnet blir 18 år brukar föräldrarna förskjuta 

barnet och de förväntas att skära av alla kontakter med det. Jag känner personligen till barn 

på 15-16 år som blivit utkastade hemifrån när de har syndat.” 

Om man gör något fel rapporteras detta till de äldste, därefter beslutar de ifall man kommer att 

stanna kvar i organisationen eller blir utesluten. Respondenterna berättar att uteslutningen 

medför katastrofala följder för individen och Roger känner till ett 10-tal personer som har 

begått själmord efter uteslutningen. 

 
En akademisk eller eftergymnasial utbildning är inte något som rekommenderas inom 

samfundet. Vittnena skall undvika all världslig litteratur som inte ges ut av Jehovas vittnen 

själva. All kritik mot församlingen och läran är förbjuden. Så här beskriver respondenterna 

tiden som vittne. 

 
 
 



 34 

Roger 58 år 

”Jag hade ett enormt intresse för att studera, men detta anser Jehovas vittnen mycket 

olämpligt. Trots påtryckningar från församlingen studerade jag till civilingenjör. Jag är en av 

mycket få akademiker, som varit Jehovas vittne.” 

Johan 34 år 

”Man hade ju den känslan att man var utvald.” Det var ju bara vi som var vittnen som skulle 

komma att överleva "harmageddon" (där gud skulle döda alla som inte var vittnen). Vi hade 

ofta små rollspel när jag var liten där vi föreställde oss att vi redan var i paradiset och att vi 

fick ta hand om gamla släktingar som uppstod o sånt där. Sen minns jag att jag tyckte det var 

väldigt långtråkigt på mötena som liten. Jag satt ofta och räknade sekunder. Sen var man ju 

lite udda i skolan eftersom man inte deltog i alla aktiviteter, så man blev ju ganska retad som 

liten. Sedan i tonåren så blev det ju lättare, då umgicks jag mer med andra JV ungdomar. Det 

kom en lite äldre kille till vår församling som lärde oss dricka öl och så. Man levde helt enkelt 

ett dubbelliv - ett liv när man gick på möten och när man predikade och ett annat bland 

skolkamraterna.” 

 

Markus 28 år 

”Min tid som vittne är lite svårt att förklara hur jag upplevde. Eftersom jag var född med det 

så var det så självklart att jag inte firade min födelsedag eller fick julklappar mm. Man blev 

så tränad ända från födseln hur man skulle reagera och vad man skulle göra när folk frågade 

saker eller när man hamnade i vissa situationer så det gick nästan av sig självt. Man behöver 

inte tänka så mycket själv direkt”…  

 

Trots samfundets ogillande utbildade sig Roger till civilingenjör. Det är relativt få Jehovas 

vittnen som har en akademisk bakgrund. Ett vittne förväntas studera samfundets skrifter och 

arbeta för organisationen utan intresse för något annat utanför. Markus säger att 

organisationen bygger skuldkänslor. Alltid vissas det upp ”praktexempel” där någon visar sin 

kärlek till Gud bättre än vad man själv gör.  

 

Även om man ägnade hela sin vakna tid åt att göra det skulle det inte räcka eftersom det fans 

alltid felaktiga tankar i huvudet som man fick dåligt samvete för. Om tiden som vittne säger 

Johan att han kände sig utvald och att man redan som liten lärdes att det är endast vittnena 

som skall komma till paradiset. Tiden i skolan kändes jobbig då han blev retad för sin 
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religion. Han fick leva dubbelliv för att passa in överallt. Markus är född som vittne för 

honom var det helt naturligt allt man gjorde och gick igenom eftersom han inte visste något 

annat. Han tränades redan som liten hur han skall reagera samt svara på frågor som övriga 

människor ställde till honom. En annan intressant sak som framkom i intervjuerna var något 

som många av oss inte känner till. Roger och Johan besvarade frågan likvärt medan Markus 

gav en genomförligare beskrivning om hur mötena går till. Nedan följer ett citat av Markus 

som beskriver mötena på Rikets sal: 

”Man går ju på 5 möten varje vecka. Vi hade 2 möten i följd på tisdag, 1 på torsdag och 2 i 

följd på söndag. Alla en timme långa. Så 5 timmar i veckan fick vi information om hur vi 

skulle bete oss och vad vi fick och inte fick göra. Plus all tid som man skall lägga på 

"förberedelse" inför mötena, där man skall gå igenom allt material som skall tas upp, så det 

är väldigt mycket inflytande hela tiden. Jag hade aldrig tid till att va med i något fotbollslag 

eller liknande fast att jag älskade att sporta. Jag visste inget bättre än sport i alla dess 

former, men det kunde jag inte hålla på med för det skulle inkräkta för mycket på tiden som vi 

skulle lägga på gud...  

Det var hela tiden samvetet man spelar på. Vad skulle gud tycka? Vad skulle Jesus säga om 

han såg att du gjorde det här? 

  

Tre gånger om året har JV sammankomster. Vi brukade alltid ha två i Ulricehamn på 1 

respektive 2 heldagar och en i Strängnäs som var på 3, ibland 4 dagar. Heldagar. Upp tidigt 

på morgonen och sitta stilla och lyssna på tal i cd 4 timmar innan det var en lunchpaus och 

sen tillbaks o lyssna i 4 timmar till. Det är inte helt lätt när man är ett barn. Det var inte ens 

lätt när man var vuxen. 

 

På dessa sammankomster brukar man alltid ta upp och intervjua vittnen som är speciellt 

"duktiga". 

 Nästan varje gång så brukar dom ta upp en pojke eller flicka på t ex 12 år som fick berätta 

hur mycket han hade blivit mobbad för sin religion. Att han hade blivit slagen och hånad för 

sin tro och dom hade brutit nyckelben på dom eller misshandlat dom extremt mycket och 

kanske krävt att dom skulle avsvära sig sin tro, men dom hade varit starka och "stått emot". 

Det är ett typexempel på hur man redan från barnsben får lära sig hur viktig tron är. En tro 

som man paradoxalt nog inte har. Det är ju ens föräldrar som egentligen har den.  
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Hela organisationen styrs av den styrande kretsen i New York som består av 10-12 äldre män. 

Deras beslut får inte kritiseras. Deras ord är lag. De äldste styr allt som sker inom 

församlingen. Från huvudkontoret som ligger i Arboga styrs allt inom Sverige. 

Angående frågan kring uteslutningen berättade respondenterna att de upptäckte att Jehovas 

vittnes sanning inte stämde med den verkliga verkligheten. Det visade sig att Jehovas vittnen 

hade förfalskat uttalande från forskare och vid den tidpunkten raserades tron.  

Samtliga drog ner på verksamheten och tyckte att det är något som inte riktigt stämmer. De 

började studera förbjuden litteratur som hade getts ut av en före detta medlem av den styrande 

kretsen och där stod allt som hände bakom kulisserna. Markus förstod redan i tonåren att han 

inte ville vara med längre men blev övertalad av fadern att stanna kvar. När han var 19 år 

gammal träffade han en tjej från församlingen och det slutade med att hon blev gravid. Efter 

att ha erkänt synderna fick de stanna kvar i organisationen men fick gifta sig. Senare stod han 

inte ut med att vara ett vittne och leva som organisationen ville att han skulle leva. Han 

separerade med sin fru som fortfarande är vittne, omgift och har ett barn till. Markus har två 

barn med ex-frun som är 6 och 8 år gamla. Johans fru upptäckte att han läste en förbjuden bok 

och utpekade honom för de äldste, vilket ledde till att han blev kallad på två förhör på ca 5 

timmar. Frågan som ställdes till honom var ifall han erkände de 10 männen i New York som 

Guds enda kanal. Han svarade Nej på frågan och blev utesluten ur församlingen.  

Efter uteslutningen skall ”avhopparna” behandlas som döda. Trots uteslutningen har Roger 

klarat sig bra då tack vare att han i smyg byggde ett nätverk utanför organisationen. Johan 

mådde ganska bra då han inte ansåg att han hade gjort något fel. Han fick mycket hjälp av 

”hjälpkällan” där han kunde diskutera sin situation med andra som har varit i samma 

situation. Markus hamnade däremot i depression.  

Som jag tidigare nämnde är den sociala kontrollen av individen mycket stark i Jehovas 

vittnen. Grupptrycket påverkar individen. Respondenterna säger att Jehovas vittnen predikar 

om den fria viljan men att det egentligen inte stämmer utan det är styrt hur man skall tänka 

osv. Om man hoppar av några möten får vittnena besök och uppmuntras att gå till mötena då 

det är mycket viktigt. Roger ger följande beskrivning om den sociala kontrollen av individen i 

Jehovas vittnen:  

Roger 58 år  

”Kontrollen är mycket stark. Om man har gjort något fel rapporteras det direkt till de äldste. 

Om man exempelvis ett vittne har tagit emot blod eller haft sexuell kontakt rapporteras detta 
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till de äldste, dessa vittnen blir uteslutna. Om en sjuksköterska som är vittne jobbar på ett 

sjukhus måste hon bryta tystnadsplikten och rapportera till de äldste. Det råder mycket stark 

kontroll. Man har inget privatliv, allting skall rapporteras.” 

Responsen av genomförda intervjuer visar tydliga tecken på att Jehovas vittnes organisation 

bygger på skuldkänslor. Samtliga respondenter anser att läran är falsk. De uttrycker att den 

sociala kontrollen av individen är mycket stark då alla händelser skall komma de äldste till 

känna. Roger, Johan och Mikael valde att lämna organisationen då de inte ville följa Jehovas 

vittnes regler om hur man skall leva sitt liv. De ville skapa sin egen framtid.  Avslutningsvis 

presenteras ett citat av Johan som ger följande beskrivning om Jehovas vittnen: 

Johan 34 år 

”En sekt är egentligen som en diktatur. Man kan säga att vi är flyktingar i ett främmande 

land. Många av oss fick inte med oss våra familjer när vi flydde. Vi får lära oss saker på nytt 

som t.ex. att fira jul.” 

 
Icke vittnen 

I intervjuerna med människor som inte är vittnen uttrycks det en kritisk inställning till Jehovas 

vittnen och deras organisation. Motiven för de kritiska rösterna blir tvärtom än för ett vittne. 

Samtliga intervjupersoner upplever dörrknackningen som oförskämd och påträngande. De 

förstår inte deras tanke med att vägra ge blod då det kan rädda liv. Eller att inte firar någon 

annan högtid än påsk, framförallt är man oförstående varför högtider som jul och födelsedagar 

inte firas då detta framförallt gynnar barnen. Synen på deras uppsökande verksamhet är kritisk 

då respondenterna tycker att de själva kan ta kontakt med dem om de så önskar. 

Gemenskapen ser de kritiska rösterna som falska och manipulativa metoder.  

De menar att den vänskap som finns, finns inom gruppen och de avskärmas från övriga 

samhället. De kritiska respondenterna representerar inte vad befolkningen tycker. Detta är 

bara några av samhällets medborgare som sa vad de tyckte om Jehovas vittnen och deras 

organisation. 

 

Frågor: 

1. Vad tycker du om Jehovas vittnen?  

2. Vad vet du om Jehovas vittnen? 

3. Vilken typ av människor tror du ansluter sig till Jehovas vittnen? 

4. Vad är det värsta med Jehovas vittnen? 
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Mikael 54 år 

”Jag har inget emot dem så länge de inte kommer och stör mig när det passar dem. Vill jag ta 

kontakt med dem så gör jag det, de behöver inte tränga sig på” 

”Deras verksamhet vet jag inte så mycket om. Jag respekterar deras religion, alla har rätt att 

tillhöra den religion de vill. Jehovas vittnen är säkert trevliga som människor men som sagt 

vet jag inte så mycket om deras verksamhet”. 

”Det värsta med de är att deras barn får dö p g a deras religion och det blir jag väldigt ilsken 

över. Vad är det för människor som kan göra något sådant? De får varken ge eller ta emot 

blod men i vilket fall som helst så låter de sitt barn dö ifall den blir sjuk... de sätter religionen 

före barnet”.  

 

Mikael säger att han inte har något emot Jehovas vittne så länge de inte stör honom. Han har 

respekt för deras religion men kan inte förstå att de låter sina barn dö på grund av deras 

religion. Han säger att religionen är viktigare än barnet, för ett vittne. 

 

Susanne 26 år  

”Jag vet inte så mycket om dem, jag vet att de går och knackar dörr, firar inte jul och inte ger 

födelsedagspresenter till sina barn” 

”Jag tycker att de får ha sin religion och låta alla andra som har sin religion vara ifred och 

inte tjata på folk. Om man vill byta religion så kan man ta kontakt med dem själv”. 

”Ensamma personer söker sig till Jehovas tror jag. Personer som ser det som något socialt, 

känner att de är samhöriga i gruppen”. 

”De får inte ge blod eller ta emot vet jag och det tycker jag är för jävligt, de låter sina barn 

eller sina närmaste dö pga. deras tro”. 

 

Susanne känner inte till mycket om Jehovas vittnen mer än att de knackar dörr, inte firar jul 

och att de inte är blodgivare. Susanne säger att det är ensamma människor som söker sig till 

Jehovas vittnen. Hon tycker att Jehovas vittnen inte skall tjata på folk. Om någon är 

intresserad av deras religion kan man ta kontakt med de själv. 

 

Gudrun 49 år 

”Jag anser att det de gör är dåligt. De får göra vad de vill men jag tycker inte om att de skall 

övertala människor att bli ett vittne, jag har själv varit med om det en gång och det kändes 

hemskt... det är som att någon försöker manipulera mig”. 



 39 

”Det jag vet om Jehovas vittnen är tillräckligt för att vara negativ och otrevlig mot dem. Jag 

har sett en del program om dem och det var inget vidare. Jag tror att många tycker illa om 

dem”. 

”Jag tror att det för det mesta är människor som tycker att deras liv är meningslös som 

ansluter sig till Jehovas vittnen... människor som är vilsna och ensamma. De är ute efter 

någon slags social gemenskap och jag tror att de hittar den samhörigheten i den här sekten”. 

”Det allra värsta är att de varken får ge eller ta emot blod. När det gäller liv och död istället 

för att hjälpa så dödar de en människa så att jag pga. detta inte tycker om dem och skulle 

aldrig bli ett vittne”. 

 

Gudrun tycker inte om Jehovas vittnen och det de gör. Hon tycker inte om att de går runt och 

knackar dörr och försöker övertala människor till att bli vittnen. Gudrun har sett en del 

program om Jehovas vittnen och har en negativ syn på dem.  

Det framgår tydligt utifrån hennes svar att ensamma människor som tycker att deras liv är 

meningslös ansluter sig till Jehovas vittnen. Hon tycker även att Jehovas vittnen dödar en 

människa pga. deras tro, då de inte är blodgivare. 

 

Tony 30 år 

”Jag tycker att de är falska och tycker inte att deras tro stämmer. De är påträngande och 

jobbiga”. 

”De försöker värva människor genom att knacka dörr, de verkar vara ganska slutna från 

andra människor, de utesluter sig ur samhället”. 

”Lättpåverkade människor blir vittnen, osäkra människor som inte kan tänka själva p g a 

deras sätt och regler”. 

”Deras barn blir oftast drabbade i sin vardag: i skolan, till jul... De avskärmar sig från 

verkligheten. Det är dåligt att de inte får ge eller ta emot blod. De plågar sig själva och sina 

barn p.g.a. deras tro”. 

  

Tony beskriver Jehovas vittnen som falska, påträngande och jobbiga. Han säger att Jehovas 

vittnen är slutna från övriga samhället. Människor som inte kan tänka själva blir vittnen anser 

Tony. Jehovas vittnen plågar sig själva och sina barn p.g.a. deras tro. Och att barnen blir 

utsatta då de skiljer sig från mängden. 
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6. ANALYS  

 
Gemeinschaft och Gesellschaft 

I gemeinschaft som är det traditionella samhället har alla sina avtalade roller. Där präglas 

samhället av gemenskap, nära relationer, moral och omsorg. Gesellschaft präglas av 

indifferens och anonymitet, medan alla i gemeinschaft känner varandra (Asplund 1991). I ett 

gemeinschaft utförs handlingar med en känsla för gruppen medan handlingarna i gesellschaft 

endast är något för den enskilda individen. I ett Gemeinschaft samhälle menar man ju att 

tanke och handling blir enhetliga. Inom Jehovas vittne strävar man efter ett gemeinschaft med 

olika förhållningsregler. Medlemmarna manas t.ex. till rena tankar och att i störst möjliga mån 

umgås med likasinnade. Detta skapar det Tönnies menar är Gemeinschaft, där samhället är 

präglat av gemenskap och nära relationer och det leder till att man känner sig trygg i det 

gemeinschaft man befinner sig i.  

Så här ser Kristina 56 år, på gemenskapen inom Jehovas vittnen. 

 

”Jag trivs som vittne och känner stor gemenskap då vi alla här har samma intressen, man 

behöver aldrig vara utanför eller aldrig ha någonting att prata om, för här finns alltid något 

att diskutera. Vi är väldigt måna och rädda om varandra och vill alltid väl”. 

 

Inom Jehovas vittnen förstärker man denna känsla av gemenskap genom förhållningsregler, 

men också med det som står så central för denna religions uppbyggnad -att man har chansen 

att bli en av få utvalda som kommer att väljas och leva i det paradis jorden blir när den 

återskapas efter Hermaggedon och därför måste man leva ett rättfärdigt liv och detta uppnås 

enbart om man ansluter sig till Jehovas vittnen och håller sig till denna troslärans renlevnads 

regler.  

 

En viktig aspekt för att behålla denna gemenskap är också att man använder den yttre världen 

som en mörk och dyster exempel- den världen som existerar utanför Jehovas vittnen ses som 

en syndig och icke gudfruktig värld. Man kan exemplifiera detta ytterligare utifrån det flera 

avhoppar respondenterna berättade, att man regelbundet bad barn i församlingen stå upp och 

berätta hur illa de behandlas utanför Jehovas vittnens värld.  

 

Detta skapar en vi och de känslor, vilket är viktigt för att bibehålla och förstärka 

gemenskapen. Denna metod illustreras av det som många av avhoppar respondenterna 
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förmedlar, men också av det faktum att de Jehovas vittnen som ställde upp i intervjun vågade 

inte ställa upp som enskilda individer och på så sätt kunna avge ett eget oförbehållet svar, 

istället ville man i god tid få gå igenom frågorna och därigenom ge så samstämmiga svar som 

möjligt.  

 

Jag menar att de intar en enad försvarsställning för att de inte anser sig kunna lita på en värld 

utanför samfundet, vilket var också en av anledningarna till att individerna från början gick 

med i Jehovas vittnen. Då de innan hade en känsla av utanförskap och ett sökande efter en 

bättre gemenskapskänsla som de ditintills inte hittat. Asplund (1991) redogör för ännu en 

skillnad mellan gemeinschaft och gesellschaft när han menar att gemeinschaft är naturlig och 

spontan social enhet, medan gesellschaft är något konstruerad och konstgjord. I Jehovas 

vittnens samfund framställer man en naturlig gemeinschaft värld som god, fridsamt och snäll 

gemenskapens värld. I denna nuvarande värld, men också för de specifikt utvalda få i 

efterlivet då världen på nytt återskapas och de människor som återväcks kommer att bebo det 

paradis som jorden återblir. Motbilden är en onaturlig och konstruerad gesellschaft värld som 

är en hotfull, ovänlig och destruktiv värld. Där man inte följer guds ord och där man i sin 

desperation förleds att vandra en i en konstgjord värld. För att undvika denna falska och 

onaturliga värld menar man att man bör leva som Jehovas vittne. 

 

Ceremonier och ritualer  

Durkheim menar att ceremonier och ritualer är viktiga för att kunna stärka banden mellan 

medlemmarna i gruppen. Det sociala sammanhanget är det centrala för alla religioner. Utifrån 

respondenternas svar kan man utläsa att motivet till varför de valde att ansluta sig till Jehovas 

vittnen var till stor del gemenskapen som fanns inom gruppen. Att tillhöra en grupp och erfara 

en känsla av gemenskap i den sociala värld man tillhör och lever i har en enorm betydelse för 

oss alla och är inte bara något som eftersträvas av blivande Jehovas vittnen. Men när en social 

gemenskap väl har uppnåtts är det inte något som förblir stillastående utan måste byggas på 

och förstärkas kontinuerligt. När vittnena t.ex. träffas på Rikets sal för bibelstudier är detta en 

del av de ritualer och möten som gör att individen känner en samhörighet som förstärks via 

ceremonier och ritualer. Man kan dra sig undan från det större samhället till en högre sfär där 

man upplever att man får kontakt med en högre makt. Kraften av högre makt som uppstår blir 

en form av gudomligt inflytande som är ett uttryck för den påverkan som kollektivet utövar på 

individen (Giddens 1998). 
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Vi människor använder oss av olika seder och bruk som bättre förstärker sammanhållningen 

inom det grupp man tillhör, beroende vilken grupp man ingår används olika riter. Myter 

florerar fritt både inom den egna gruppen och utanför den och hur myterna utvecklar sig beror 

på syftet. Man får inte heller glömma att det i hög grad gäller också för dem som inte är 

Jehovas vittnen. Exempelvis framkommer det en syn hos icke Jehovas vittnen informanterna 

att Jehovas vittnen är en väldigt suspekt sekt som hjärntvättar ömtåliga individer, att det 

sekulariserat samhälle man själv tillhör är en bättre och godare värld än den Jehovas vittnens 

värld erbjuder. För många av icke Jehovas vittnen respondenterna var det till exempel 

upprörande att barnen till Jehovas vittnen inte tilläts fira högtider som jul eller födelsedagar.  

Detta kan förstås utifrån den förställningsvärlden icke Jehovas vittnen kunna ha. Även om 

man inte är ”religiös” i den bemärkelse att man bokstavligt följer t.ex. de stora religionerna i 

Sverige som kristendomen eller islam så är firandet av dess stora högtider eller något 

likvärdigt något som är jätteviktigt och vanligt i vårt sekulariserade samhälle. Firandet av 

högtidsstunder eller festligheter som födelsedagar kan ses som en del av det sekulariserade 

samhällets egna ceremonier och riter som är avsedda att främja sammanhållningen i 

samhället. För att skapa en känsla av gemenskap behövs ingen religion. Man skapar det 

genom olika riter å seder som t.ex. går att finna i olika sorters gruppkonstellationer som 

exempelvis inom idrotten eller arbetsplats.  

 

Profant och Heligt 

Durkheim menar att Striderna mellan det profana och det heliga framhävs genom att skydda 

det heliga via ett förbud som riktar sig mot det profana. Det profana involverar såväl 

människor som ting och kan inte ha ett förhållande med det heliga, med undantag för religiösa 

föreställningar och ritualer (Giddens 1998).  

 

Inom Jehovas vittnen framhävs denna åskådning där man menar att genom att förbjuda det 

hädiska det innebär att t.ex. ha sex innan äktenskap eller genom att ta emot blodtransfusion 

kommer man inte uppnå ett förhållande med gud. Jehovas vittnen menar på att det därför 

ritualer och förbjud för vissa ting eller förhållningssätt existerar. För ens eget bästa.  

 

Primär, sekundär socialisering och plausibilitetsstruktur. 

Enligt Berger och Luckmanns idéer om den sociala uppbyggnad som människan genomgår 

talar man om en primär och sekundär socialisation (Berger & Luckmann 2003). Den 

sekundära socialisationen sker när människan blir påverkad av utomstående personer i detta 
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fall blir det en person som åtminstone till en början inte tillhörde detta samfund eller föddes in 

i den. Primär socialisation sker när individen inte har något val av verklighetsuppfattningar 

utan verkligheten för människan blir det som internaliserats och uppfattas som den enda 

verkligheten.  

 

Berger och Luckmann menar vidare att människan socialiseras in i olika 

verklighetsuppfattningar och att personer med samma verklighetsuppfattning skapar en så 

kallad plaubilitetsstruktur (Berger & Luckmann 2003 sid. 180). Det medför att en grupp 

individer med samma tro, normer och värderingar har störst möjlighet att behålla en enhetlig 

struktur. Plaubilitetsstrukturen har störst chans att bestå då gruppen är homogen. Detta 

mönster stämmer bra överens med uppbyggnaden av Jehovas vittnen samfundsstruktur där 

man genomgående arbetar på olika sätt för att skapa, utgå och bevara samma 

verklighetsuppfattning. I denna struktur poängteras det t.ex. att man helst ska umgås med de 

egna församlingsmedlemmarna och för det skapas det möjligheter att träffas flera gånger per 

vecka via möten som går ut på att man studerar de egna skrifterna tillsammans. Om man 

uteblir hör de andra medlemmarna av sig framförallt för att försäkra sig om allt är väl med en, 

men det kan också tolkas som samfundet sätt att manövrera så att man inte står utanför dess 

inflytande över individens verklighetsuppfattning alltför länge.  

 

Referensram och religion 

Vidare talar Berger och Luckmann talar om de olika teknikerna som vi människor använder 

oss utav i krissituationer ibland inte räcker till för att bibehålla den välbekanta verkligheten 

(Berger & Luckmann 2003 sid. 181). I de fallen kan det leda till att människor provar av det 

som man i “normala” fall är inte öppna för. Jag menar då kan religionen få tillfälle att träda in 

och verka för det trygghet och mening som har ryckts undan en. Berger och Luckmann menar 

också att människor som befinner sig i krissituationer är mer mottagliga för förändringar som 

kan leda till ett byte av verklighetsuppfattning. Ett citat nedan här kan ge en fingervisning om 

denna mottaglighet för förändring. Respondenten mådde inte särskilt bra den dagen och 

orkade inte skicka iväg Jehovas vittnes predikande. 

 

”En morgon ringde ett vittne på dörren efter att jag hade varit ute med mina vänner. Jag 

mådde inte så bra, orkade inte skicka iväg dem. De började diskutera Bibeln och då plötsligt 

upptäckte jag att det fanns en sanning i det de sa. Varken jag eller min familj var speciellt 

religiösa fast vi från början tillhörde den islamiska tron. Detta underlättade för mig vilket 
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gjorde det möjligt att jag själv kunde välja vilken tro jag ville tillhöra. Innan jag blev ett 

vittne var jag väldigt blyg och tillbakadragen, nu kan jag prata med vem som helst och även 

inför grupp vilket var otänkbart tidigare. Att bli ett vittne var det bästa val jag kunde göra”. 

 

Individen låter sig påverkas av andra och får en annan verklighetsbild som ersätter den gamla. 

Den nya verkligheten blir det som hon internaliserat i (i detta fall genom Jehovas vittnes 

predikande) och kommer att uppfattas som den enda riktiga verkligheten. 

 

Risksamhälle och troslära 

Till denna mottaglighet för förändring kan man koppla Becks definition om dagens samhälle 

som ett risksamhälle. Samhällets snabba utveckling har lett till att människor upplever ett hot 

och känner sig maktlösa över att de inte kan råda över riskerna som uppstår samt saknar 

förmåga att förbättra sina liv. Individens önskan är begränsad, då synen på självbestämmande 

har förändrats. Beck menar att vi individer har lärt att skydda oss mot naturens hot genom att 

bygga bostäder, men när vi t.ex. möts av ett industriellt hot så har vi ingen makt att försvara 

eller påverka bl.a. luften vi andas, maten, möbler, kläder. Baksidan av att samhällsprocessen 

har växt snabbt är att miljöförstörelsen blir ett hot mot de sociala och ekonomiska systemen 

(Beck 1998). 

 

Detta kan förtydligas med Jehovas vittnes syn på den globala utvecklingen. Man anser att 

samhället är en farlig plats att vistas på och där konsumtion är viktigare än att bry sig om 

människor välfärd. Att detta samhälle ständigt strävar efter att tillfredsställa ytligt lust och 

behov. Därför väljer man att bl.a. leva livet efter egen tolkning av Bibeln då den tolkningen 

som hittills har gjort är falsk och oriktigt. Jehovas vittnen menar att de försöker att inte bry sig 

så mycket om materiella saker eller dagar såsom många andra i samhället firar med hög 

konsumtion och festligheter som marknaden lever på. Vittnena väljer att leva dessa dagar i 

lugn och ro utan större uppmärksamhet. För att skydda sig mot det risker samhället utgör har 

man därför byggt en tro som man tyr och överlämnar sig till. I denna tro som har en högre 

makt än det något samhälle någonsin kan åstadkomma kan man få en frälsning från ett 

fördärvat samhälle som ändå hotas av en undergång inom snar framtid. Trots de olika risker vi 

människor ställs in för har majoriteten av religiösa samfund har lyckats ta på sig nya 

institutionella former och överlevt moderniseringen eller anpassat sig till den genom att följa 

det krav moderniseringen ställer och parallellt med detta uppfyller man individens behov av 

en trosuppfattning. Som organisation/samfund har Jehovas vittnen lyckats anpassa sig till 

moderniseringen eftersom de följer sin Bibel och lever enligt deras tro. De avviker inte från 
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samfundets ställda normer och värderingar och samtidigt som de uppfyller den dominerande 

sekulariserade samhällets krav på individens frihet att välja trosuppfattning och leva utifrån 

den. I själva verket menar jag att moderniteten och en av dess grundpelare, religionsfrihet, 

varit en stor förutsättning för Jehovas vittnens grund och uppkomst. 

 

Om man utgår från den definitionen av religion Holte (1984) använder sig av uppfyller de 

Jehovas vittnen informanter det känsla utav åtagande och beroende. Holte menar att all 

religions utmärkande kännetecken sker i förhållande med människan. Människans inställning 

färgas djupt av det religionen föreskriver t.ex. om ens öde inför vilken man underordnar sig i 

och har förpliktelser till. Som vilken annan religion som helst fungerar Jehovas vittnen som 

en referensram som tillgodoser den enskilde individens behov att förstå sin tillvaro och 

omgivning. Jehovas vittnen blir det som utgör en ny referensram ur vilken man på nytt kan 

förstå sitt liv och andras.  

 

Modernisering, individualisering och organisering 

Åke Nilsén anser att i takt med moderniseringen privatiseras och särskiljs religionen. 

Människans individualism har tagit sitt uttryck i bortträngandet av religionen. Och att detta 

hotar kyrkans existens. Man menar att individualiseringen kan förklaras som en av 

”modernitetens upplösande krafter”, där moderniteten hotar en stark gemenskap genom att 

alltfler skilda livsstilar breder ut sig på bekostnad av det som förenar, det gemensamma 

(Knoll & Witt 2005). Trots Jehovas vittnen sviktande medlemsantal på sista tiden är de väl 

organiserade, informativa och moderna i sitt sätta att utforma och föra ut sitt samfunds 

budskap. Man ger ut tidskrifter som trycks i miljontals upplagor och översätts till många olika 

språk. Förutom det hålls flera möten per vecka i de över hundratusen församlingar som 

existerar runt om världen. 

 

Precis som många av informanterna har påpekat sitter det allra högsta styrande och beslutande 

organet i Brooklyn, New York och dess beslut kan inte kritiseras menar avhopparna. Ledarna 

i varje land utses av de och de olika lokala församlingarna som leds av Äldstebröder som man 

anser har valts ut av guds ande. Ur ett sociologiskt perspektiv menar man att moderniteten har 

en upplösande kraft som ökar sekulariseringen, rationaliseringen och individualiseringen. 

Men parallellt med detta kännetecknas modernitetens uppkomst också av dess behov att skapa 

en grund för olika institutioner. Dessa institutioner uppfyller olika funktioner, men dess 
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främsta funktion och kännetecken är att inordna individen så den rättar sig efter den 

institutionella organ inom vilket man verkar, vilket Jehovas vittnen uppfyller med råge.  

Dess hierarkiska organisering och den härskar teknik som används för att styra samfunden 

och medlemmarna i den tillåter inte kritik eller full insyn varken inifrån eller från 

utomstående i ljuset av detta kan man tillstå att Jehovas vittnens organisering är mycket 

funktionell och effektiv i sitt syfte å utövande. Ledord för institutioner. 

 

Sökandet efter förändring och sanning 

Goffman menar att man som nykomling till en anstalt förändrar man sin moraliska 

levnadsbana. Att man i denna process utvecklar sina uppfattningar om sig själv och andra 

viktiga personer. En total institution bryter ner rollfördelningar då den intagne blir isolerad 

från omvärlden dygnet runt och det är en huvudsaklig förändring som följer med personen 

under perioden på institution (Goffman 2004 s.14) 

 

Om man utgår från avhopparnas skäl att lämna Jehovas vittnen, men också de blivande 

vittnens skäl att ansluta sig var det en allt mer tilltagande känsla av isolation. Därför menar 

jag att avhopparna och anslutarna egentligen har ganska mycket gemensam i det som ledde 

till det att vissa valde att gå med i Jehovas vittnen och andra valde att hoppa av. För det var 

känslan av att börja ifrågasätta den verklighet de levde i och ett sökande som började skava 

och som de inte längre kunde få uppfyllt i deras liv. Avhopparna sökte sig bort från ett 

samhälle och samfund som präglades av att individen måste kunna underordna sig samfundet, 

medan de som sökte sig till Jehovas vittne kände att de hade hittat svaret på sina funderingar 

om det sökande av mening med livet i det version som Jehovas vittnen erbjöd och 

underordningen av den sanningen. Och på var sitt håll fann man likasinnade och med det den 

gemensamhet man tidigare har saknat. Det de har gemensamheten är alltså sökandet efter en 

egen sanning och tryggheten finner man i gemenskapen tillsammans med andra som värderar 

sanningen som en själva. 

 

Individen söker också ständigt efter en förändring. Samtidigt som individen är i behov av 

förändring, behöver den trygghet och gemenskap. Detta gör människan i bl.a. religionen. Den 

aktuella nyandligheten som Åke Nilsén menar tar sig i uttryck i exempelvis religiös 

fundamentalism kan verka lockande för många individer och därmed vara del av de 

upplösande krafterna som bidrar till att man byter sin rådande verklighetsuppfattning  

(Knoll & Witt 2005 sid. 60-61).  
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En del individer väljer att ansluta sig till Jehovas vittnen då de finner att det är ett samfund 

som bl.a. starkt betonar en gemenskap och trygghet för den som tror på deras troslära. För 

människor som saknar gemenskap, befinner sig i en krissituation eller tycker att samfundets 

sanning stämmer bättre överens än den sanning man hittills själv har känt till så är detta starka 

skäl nog att ansluta sig till Jehovas vittnen. Jag menar att sökandet efter gemenskapen och 

sanningen är de grundläggande faktorerna till varför många av respondenter valde att ansluta 

sig till Jehovas vittnen till en början. Den hjälp, trygghet och gemenskap som Jehovas vittnen 

erbjuder gör att många väljer att ansluta sig till samfundet.  
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7. SLUTDISKUSSION 

 

I denna typ av sammanslutning med religiösa inslag, finns det en tendens att man låser fast 

individen istället för att låta denne vidga och frigöra sin verklighetsuppfattning. Det är lätt att 

man skuldbelägger och moraliserar men samtidigt betonas människans lika värde och 

rättigheter.  I Jehovas vittnen är det äldrerådet eller ledningen som styr vad som skall tänkas, 

tyckas och detta får aldrig ifrågasättas. Här måste man ändå komma ihåg att det handlar om 

vuxna människor som väljer att ingå i denna typ av samfund. Vad man än tycker om Jehovas 

vittnes metoder så lever vi i ett samhälle där varje vuxen har rätt att välja vilken tro och 

religion man vill tillhöra. 

 

Jehovas vittnen menar att vi lever i ändens tid, något som är väldigt ångestladdat för många 

människor. De som naturligt sparas är de egna medlemmarna, samfundet får makt genom att 

lova evigt liv då Gud ingriper. Man brukar bli värvad när man befinner sig i någon 

krissituation, känner sig ensam eller kanske tycker helt enkelt att Jehovas vittnes sanning 

stämmer bättre överens än den sanning man själv känner till. Med det här är inget som är 

enbart karaktäriskt för Jehovas vittnen utan människor överlag väljer oftast att vända sig till 

olika religiösa samfund, när man befinner sig i en livskris. Många av våra respondenter pekar 

också på att människor söker efter någonting större som gör världen begripligare. 

 

De medlemmar i Jehovas vittnen som jag intervjuade använder sig av ett förskjutande av 

fokus, där man inte svarar direkt på det man uppfattar som en kritisk fråga utan ifrågasätter i 

stället objektiviteten hos intervjuaren och lätt ser det som en kritik utifrån omvärlden. 

Utvecklingen går långsamt inom slutna religiösa grupper, man är rädd för förändringar då de 

skulle kunna ”urvattna” deras läror och medlemmarna skulle ifrågasätta deras auktoritet. 

Jehovas vittnen är en organisation där man är rädd om det man har och väljer att följa de 

normer som råder inom organisationen samtidigt som man går och möter världen då de 

förvärvsarbetar samt sköter dagliga sysslor som alla andra. Deras uppgift är att gå från dörr 

till dörr och predika deras sanning och genom det möta omvärlden och sprida sitt budskap. 

Och på det sättet är de inte ett slutet samfund utan lever och tar del av i det moderna 

sekulariserade samhället.  
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9. BILAGOR 

Bilaga 1 

Observation  

Föreläsning på Rikets Sal 

Tema: Den sanna religionen fyller mänskliga samhällets behov 

 

Föreläsningen började med en psalm, som sedan övergick till en bön.  

Den fortsatte: Religionen har stor betydelse i människors liv, människan är till sin läggning en 

religiös varelse och har ett starkt andligt behov, jämte andra behov. Fel mat leder till 

undernäring, skeendet är detsamma om man lider brist på andligt behov. Så som förtryck och 

brott i Guds namn sker oftast i de stora religionerna, vilket visar på brist i moral och där man 

har blandat in politiken. Religionen är den mäktigaste kraften i historien.  

 

Gudsdyrkan bör ske endast till Jehova, för att människor ska kunna hitta sanningen, annars är 

den falsk. Satan är en mästare på att luras, ju mer kunskap vi har ju mindre är chansen att bli 

lurade. 

 

Vilken är den sanna religionen? Vilken lär sanningen från bibeln? 

 

Kristendomen och andra religioner tror att själen lever vidare. Den odödliga själen startar med 

Adam och Eva, satan sa åt dem att de inte skulle dö, ändå gjorde de det. Enligt satan skulle de 

bli lika bra som Gud, odödliga. Detta gav människorna en andlig bukfylla utan näring. Det 

finns ett löfte till människorna att komma tillbaka.  

 

För dem som tar undervisning från Jehova och börjar gå hans vägar leder detta till frid, fred 

och lycka att vandra på Guds stigar.  

En sann religion grundas på bibeln, för att fylla människors behov till en ny värld.     

”- Anslut dig till den sanna religionen och håll fast vid den.” 

 

 

 

 

 

 



 52 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till Jehovas vittnen 

 

1. Varför blev du ett vittne? 

2. Vad har förändrats sedan du anslöt dig till Jehovas vittnen? 

3. Hur trivs du som vittne? 

4. Vad betyder gemenskapen för dig? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till före detta vittnen ”avhoppare” 

1. Är du född som vittne eller har du anslutit dig till organisationen senare? 

2. Hur länge var du ett vittne? 

3. Hur upplevde du tiden som vittne? 

4. Vilka var fördelarna samt nackdelarna med att vara vittne? 

5. Hur fungerar organisationen? Vem styr? 

6. Vad händer på Rikets sal då ni har föreläsning, hur går det till? 

7. När man är ett vittne så är det mycket som är förbjudet som t.ex. att fira födelsedagar, jul, 

påsk, vad ansåg du om det? 

8. Får man umgås med någon utanför organisationen? 

9. Hur är det för barnen inom Jehovas vittnen, hur behandlas de? 

10. Varför valde du att utesluta dig från Jehovas vittnen? 

11. Hur behandlades du efter uteslutningen, hur reagerade övriga vittnen? 

12. Hur mådde du efter uteslutningen? 

13. Hur är kontrollen av individen inom Jehovas vittnen? 

14. När jag intervjuade Jehovas vittnen fick jag samma svar från vittnena, varför är 

det på det viset? 
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till icke vittnen 

1. Vad tycker du om Jehovas vittnen?  

2. Vad vet du om Jehovas vittnen? 

3. Vilken typ av människor tror du ansluter sig till Jehovas vittnen? 

4. Vad är det värsta med Jehovas vittnen? 

 


