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Abstract 
 
Titel: Makt, Internet & Människor  
En studie i hur internet kan påverka symboliska maktstrukturer 
 
Författare: Erik Berglinden 
Handledare: Ulf Petäjä 
Examinator: Malin Nilsson 
 
Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 
 
Dokument: Kandidatuppsats 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att problematisera och göra ett försök på att visa på varför 
och hur informationsspridning via internet kan gynna respektive missgynna de 
symboliska maktstrukturer som finns inom olika fält bland Jehovas Vittnen och ex-
Jehovas Vittnen.  
 
Frågeställningar: Varför har ex-Jehovas Vittnen behov av att sprida information om 
samfundet och sina liv och hur fungerar denna spridning?  
 
Teori: Inom teoridelen används två teorier som har många likheter med varandra 
men som trots detta tillhör två, till viss del, olika tanketraditioner. Det ena är den 
sociologiska traditionen och det andra är den sociobiologiska traditionen. 
Inledningsvis presenteras sociologin då denna ligger närmast uppsatsens första 
frågeställning, för att sedan gå över till en teori kallad memetik. 
 

Metod: Metoddelen utgår ifrån den hermeneutiska traditionen och via denna utförs 
etnografiska observationer av klipp på Youtube med komparativ och relationell 
analytisk inriktning. 

 
Resultat: Resultatet visar på att den symboliska makt ett samfund som Jehovas 
Vittnen har över sina medlemmar, mycket väl kan sättas ur balans av att 
tillgängligheten av information med kritisk karaktär, sprids via internet. Det är 
relativt svårt för ett samfund som Jehovas Vittnen att övervaka och begränsa alla 
individer som befinner sig inom samfundets fält från att komma i kontakt med 
exempelvis ex-Jehovas Vittnen.  
 
 
Nyckelord: Jehovas Vittnen, Avfällingar, Internet, Youtube, Maktstrukturer, 
Watchtower  
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1. INLEDNING 
 

Under de senaste hundra åren har vårt samhälle förändrats radikalt. 
Information strömmar in ifrån alla håll på ett sätt som man förr förmodligen 
inte kunnat tro vara tänkbart. Den största och mest explosionsartade 
utvecklingen av informationsspridning är internet. Om man bara ser till 
Sverige så hade 89 procent av alla privatpersoner mellan 16 och 74 år tillgång 
till internet i hemmet år 2009i.  

Det jag anser vara unikt med internet är att information nu sprids i alla 
riktningar och detta till skillnad från exempelvis TV och tidningar där 
information till största del har en enkelriktad spridning (Thompson, 2004: 
110). Via internet kan nästan vem som helst sprida sitt budskap och tillgången 
på information är, i ett land som Sverige, nära på obegränsad (Hadenius & 
Weibull, 2005: 266). Möjligheten till att inte enbart sprida information utan 
även till att kommunicera har förändrats radikalt. Förr i tiden kunde 
diskussionernas innehåll oftast enbart spridas inom de närmsta områdena 
(Thompson, 2004: 190). Folk diskuterade i hemmet, på jobbet, på offentliga 
platser som torg, på caféer med mera. Oftast så spreds inte åsikterna längre än 
just i de närmaste omgivningarna . Den största möjligheten till att kunna 
sprida en idé vidare var att göra det via litteratur och senare även med hjälp av 
telefoner, television och radio. 

Problemet med telefonen var att den inte gav någon stor spridning i sig då 
informationsbytet endast skedde mellan två personer. Radions och TV:ns 
informationsbyte är också mycket begränsad och enkelriktad. Vem som helst 
kan heller inte sprida vilken information som helst vidare via dessa medier 
utan att den filtreras. Det som har hänt med internet är att vi nu kan föra vidare 
sådana diskussioner som vi annars hade haft på hemmaplan och detta till en 
global nivå. Det är nästan något magiskt som har hänt.  Grupper av människor 
som tidigare varit väldigt små och begränsade på grund av att de har befunnit 
sig på olika platser och detta i både tid och rum har plötsligt kunnat hitta 
varandra var de än bor. Problem, hobbys, tankar och åsikter har plötsligt givits 
möjligheten att klungas ihop på ett helt annat sätt än förr.  

Det jag nu kommer att göra i denna uppsats är att försöka mig på att 
förklara och problematisera detta sätt att se på informationsspridning via 
internet. För att underlätta mina studier har jag satt upp begränsningen att 
enbart använda mig av ex-Jehovas Vittnen som objekt för studien. Denna 
grupp av människor verkar, av flera olika skäl, ha ett stort behov av att just 
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sprida information om Jehovas Vittnen som samfund samt om hur de har 
påverkats av livet före, under och efter att de blivit uteslutna.   

 
 

1.2 PROBLEMET  

Med internets frammarsch i vårt västerländska samhälle har tillgången till 
information blivit större än någonsin. Tack vare att allt fler individer har 
tillgång till en dator med internetuppkoppling hemma så har också möjligheten 
att införskaffa sig kunskap som de annars hade haft svårt att få tag på blivit 
möjlig. Internet bidrar även till att vår sociala världsbild inte behöver stanna 
där vi bor utan vi kan nu sprida och ta emot information på en 
världsomspännande nivå och detta än så länge med ytterst lite censur 
(Gripsrud, 2006: 48f).  

Men är det bara bra att vi lättare kan ta del av större mängder information 
via nätet? Skulle det kunna vara så att informationsspridningen via internet har 
förändrat de symboliska maktstrukturer1 som finns i vårt samhälle? Utifrån 
människorna runt omkring Jehovas Vittnen vill jag nu studera hur denna nya 
variant av informationsspridning påverkar dessa människors sätt att sprida 
information och kommunicera.  

 
 

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Uppsatsens syfte är att problematisera och göra ett försök att visa på varför 
och hur informationsspridning via internet kan gynna respektive missgynna de 
symboliska maktstrukturer som finns inom olika fält bland Jehovas Vittnen 
och ex-Jehovas Vittnen.  

 
Frågeställningar för att svara på syftet är:  

 
- Varför har ex-Jehovas Vittnen behov av att sprida information om 

samfundet och sina liv? 
 

- Hur fungerar denna spridning?  

                                                
1 Se sidan 8  
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2. TEORI 
 

Inom teoridelen kommer jag gå in på två teorier som har många likheter med 
varandra men som trots detta tillhör två, till viss del, olika tanketraditioner. 
Det ena är den sociologiska traditionen och det andra är den sociobiologiska 
traditionen. Jag kommer att inleda med sociologin då denna ligger närmast 
min första frågeställning, för att sedan gå över till en teori kallad memnetik. 

 

2.1 SOCIOLOGI  

Inom sociologin tycker jag att John B Thompsons bok ”Medierna och 
moderniteten” (2001) passar bra in på min undersökning. Thompson bygger 
framförallt sina idéer på tre tanketraditioner och dessa är, den kritiska 
samhällsteorin, medieteoretikernas verk samt hermeneutiken (Thompson, 
2004: 15ff). Med hjälp av dessa tanketraditioner skapar han ett bra verktyg till 
hjälp för att ta sig an medie- och kommunikationsforskning. Jag kommer även 
delvis komplettera den begreppsapparat som Thompson har utvecklat genom 
att lägga till lite av den franske sociologen Bourdieus begrepp.  

Jag vill, dock, till största delen använda mig av Thompsons beskrivningar 
då dessa, enligt mig, är mer anpassade till vår tids medie- och 
kommunikationsforskning än vad Bourdieus är.  

Thompson förklarar hur ”användningen av kommunikationsmedier 
förvandlar på ett grundläggande sätt det sociala livets rumsliga och tidsliga 
organisation, skapar nya former av handling och interaktion och nya sätt att 
utöva makt som inte längre är kopplat till att man delar plats” (Thompson, 
2004: 13). Jag ska här beskriva de olika begrepp som jag tänker låna från 
Thompson och som jag senare kommer att använda mig av då jag gör min 
analys.  

 
 

Fält  

Med fält menas de sociala områden som skapas utifrån individers sammansatta 
åsikter och som grupper av folk med liknande sociala och symboliska 
värderingar kan ha (Thompson, 2004: 22, Gripsrud, 2006: 95f). Enligt 
Thompson så kan dessa fält ibland få ”en viss stabilitet genom att 
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institutionaliseras – det vill säga genom att bli en del av en relativt stabil 
anhopning av regler, resurser och sociala relationer” (Ibid). Personer som 
tillhör ett visst fält kan klättra på maktstegen genom att samla på sig, 
exempelvis, symboliska och ekonomiska resurser (Ibid). Fälten har också 
vissa grundregler som gör att de idéer, värderingar och attityder som de har ses 
som det normativt självklara inom den grupp som de tillhör (Gripsrud, 2006: 
95f).  Om man då tillhör ett visst fält så kan det vara svårt att ifrågasätta dessa 
normer som de flesta individerna inom det ser såsom självklara.  
 

 

Symbolisk makt 

Thompson tar upp fyra typer av makt, ”ekonomisk”, ”politisk”, ”symbolisk” 
och ”tvångsmakt” (Thompson, 2004: 23). I min studie är det däremot enbart 
termen ”symbolisk makt” som jag kommer att använda mig av. Termen 
symbolisk makt har Thompson lånat ifrån Bourdieu. Han förklarar dock att 
begreppet skiljer sig en del ifrån Bourdieus sätt att använda sig av det. 
”Viktigaste är att jag, till skillnad från Bourdieu, inte vill dra slutsatsen att 
utövandet av symbolisk makt nödvändigtvis förutsätter en form av 
»misskännande» från dem som blir föremål för den” (Thompson, 2004: 28).  

Symbolisk makt kan ses som en kulturell makt som styr över oss såsom 
individer där symboliska handlingar, exempelvis, påverkar oss att göra vissa 
val i livet (Thompson, 2004: 27). Olika grupper i samhället kan använda sig av 
symbolisk makt mot de som befinner sig inom samma fält genom att aktivt 
producera och sprida symboliska värderingar och åsikter som får oss, såsom 
individer, att handla och agera utifrån dessa (Ibid). Det handlar i detta fall om 
den makt som sprids via information och kommunikation. Här kan man, 
exempelvis, ta upp hur ett klädesplaggs symboliska värde har skapats via den 
information som spridits runt omkring det samt hur detta påverkar oss, såsom 
individer, att tycka att just detta plagg är det rätta för tillfället (Bourdieu, 1992: 
124). 

 
 

Habitus 

Enligt Bourdieu så är vårt habitus den form av grunder som påverkar vårt sätt 
att göra val i den sociala världen. Vårt habitus byggs upp av hur vi, från 
vaggan till graven och det socialt sett, har påverkats av vår klasstillhörighet, 
miljö samt uppfostran (Bourdieu, 1992: 297ff). Som exempel kan vi se på hur 
en person som växt upp i en akademisk familj, i vilken man i tidig ålder 
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påverkats av sina föräldrars akademiska kultur så verkar chanserna vara större 
att denna person söker in på högskola i vuxen ålder. Detta i jämförelse med en 
person som kommer från en ickeakademisk familj. Vilket verkar stämma 
enligt Högskoleverkets årsrapport 2009. ”Av nybörjarna i forskarutbildningen 
hade 54 procent högutbildade föräldrar enligt de senaste uppgifterna från 
läsåret 2006/07, det vill säga att minst en av föräldrarna hade avslutat en 
eftergymnasial utbildning om minst tre år” (Eriksson, 2009: 47). 

Jag kommer använda habitus i den bemärkelsen att det sammanfattar de 
grunder som får oss individer att lättare påverkas av de maktstrukturer som 
olika fält innehar. 

 

Fixering & reproduktion  

Thompson tar upp två viktiga egenskaper hos de tekniska medium som vi 
människor har skapat. Det ena är fixering vilket Thompson beskriver som hur 
bra ett tekniskt medie är på att bevara symboliska former (Thompson, 2004: 
30). När vi, exempelvis, talar ansikte mot ansikte med varandra så är 
fixeringen mycket låg och detta beror mest på hur personernas minnesförmåga 
fungerar. Däremot har ett medie som bevarar informationen en stark 
fixeringsförmåga. Exempelvis så har ett papper, en dator eller en videokamera 
stark fixeringsförmåga (Ibid). 

Det andra är reproducerbarheten hos ett medie. Olika medier är olika bra på 
att reproducera information. Exempelvis så var användandet av tryckpressen 
en viktig revolution för att kunna reproducera information. Däremot så vill jag 
tillägga att ett mediums möjlighet att reproducera något inte styrker 
fixeringen. Det är delvis lätt att reproducera något när man pratar ansikte mot 
ansikte med varandra. Trots detta är fixeringen väldigt svag vilket lätt leder till 
att de kopior som skapas muteras med tiden och detta tills de är nära på 
oigenkännliga2. 

 
 

Analysverktyg för sociologi 

För att underlätta för både mig själv och läsaren, så kommer jag använda 
följande analysverktyg för att beskriva hur de olika teoribegreppen inom 
sociologin går att tillämpa i analysen. Ordet begrepp står för de olika 
begreppen inom teorin. Det vill säga de olika begreppens egenskaper. Objekt 

                                                
2 Klassiskt exempel på detta är viskleken 
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är det jag studerar (kan exempelvis stå Jehovas Vittnen istället). Kommentarer 
finns för att jag ska kunna lämna lite extra information som förklarar sådant 
som är relevant för analysen3.  

 
Begrepp 
 

Egenskaper Objekt Kommentarer 

Fält (Fä) Sociala områden, liknande sociala och 
symboliska värderingar, kan vara svårt att 
ifrågasätta fältets normer. 

   

Symbolis
k makt 
(S) 

Kulturell makt, den makt som sprids via 
information och kommunikation. 

  

Habitus 
(H) 

En enskild individs bakgrund, påverkad av 
klass, miljö och uppfostran, individers inre 
byggstenar som påverkar våra framtida val. 

  

Fixering 
(F) 

Hur bra ett tekniskt medie är på att bevara 
information. 
Ansikte mot ansikte = låg  
Videokamera = hög 

  
 

Reprodu
ktion (R) 

Hur bra ett tekniskt medie är på att reproducera 
information. 
Runsten = låg 
Internet = hög 

  

Tabell 1: 
 

 

 

2.2 MEMETIK 

Memetik 

År 1976 gav den brittiska etologen och evolutionsbiologen Richard Dawkin ut 
boken ”Den själviska genen” (2006) i vilken han utvecklade Charles Darwins 
teorier om ”Naturligt urval och evolution”. I denna bok tar Dawkin upp idén 
om att det inte är så att det naturliga urvalet sker för artens och organismens 
bästa utan att det istället sker för genens bästa. Enkelt förklarat fungerar 
Darwins evolutionsteori på följande sätt. ”When information is copied again 
and again, with variations and with selection of some variants over others, you 
must get evolution” (Blackmore, 2000: 65). Enligt Dawkin vill replikatorn, 
dvs. informationen som kan kopieras, alltid kopieras och då replikatorn inte är 

                                                
3 Liknande finns på sidan 14 
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en tänkande varelse så kommer den att kopieras trots konsekvenserna. På 
följande vis beskriver Dawkin replikatorns funktion: 

 
A replicator is anything in the universe of which copies are made. 
Replicators come into existence, in the first place, by chance, by 
the random jostling of smaller particles. Once a replicator has 
come into existence it is capable of generating an indefinitely 
large set of copies of itself. No copying process is perfect, 
however, and the population of replicators comes to include 
varieties that differ from one another. Some of these varieties turn 
out to have lost the power of self-replication, and their kind ceases 
to exist when they themselves cease to exist. Others can still 
replicate, but less effectively. Yet other varieties happen to find 
themselves in possession of new tricks: they turn out to be even 
better self-replicators than their predecessors and con-temporaries. 
It is their descendants that come to dominate the population. As 
time goes by, the world becomes filled with the most powerful and 
ingenious replicators (Dawkin, 2006: 264f).  

 
De största delarna av ”Den själviska genen” handlar om gener som 
replikatorer. Dawkin ville dock visa på att denna replikationsprocess även sker 
inom andra områden och det är här som han kom på teorin om att även våra 
tankar och idéer sprids på ett liknande sätt. Detta är vad Dawkin anser vara 
skälet till varför vi människor har en så pass stor kulturell utveckling jämfört 
med alla andra varelser på vår jord (Dawkin, 2006: 212ff). Det är denna, 
relativt nya, företeelse som Dawkin har valt att kalla för memetik. En meme är 
en replikator som sprids på likande sätt som våra gener, men istället för att 
spridas via fysiska arv så sprids denna via kommunikation. En meme är alltså 
information som replikeras. Och denna replikation och spridning fungerar, likt 
genen, på så sätt att om den bara kan kopieras så kommer den att göra detta 
utan att bry sig om konsekvenserna.  

Memernas möjlighet att spridas påverkas också av hur vårt samhälle ser ut. 
Innan vi hade det skrivna språket fick memerna nöja sig med att enbart spridas 
via muntlig och kroppslig kommunikation. Därav så gick utvecklingen relativt 
sakta i början. För att en meme ska kunna spridas i en större fart så behövs det 
möjligheter för den att både kunna lagras och transporteras fortare. Av den 
anledningen så var det först när skrivkonsten och utvecklingen av vår 
infrastruktur kom till som memen fick möjlighet att accelerera i replikation. 
När sedan tryckkonsten och transportmedel såsom tåg kom så ökade 
hastigheten och spridningen ännu mer.  
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Den största revolutionen för memen kom, dock, när människan började 
använda sig av elektriciteten. Telegrafen, telefonen, radion och televisionen är 
några av de viktigaste verktygen för att kunna replikera memer. Och nu när 
internet finns i nästan alla hem i Sverige och stora delar av västvärlden så har 
detta gjort att memer replikeras fortare än den någonsin tidigare gjort 
(Dennett, 1996: 347).  

 
 

Memer 

Som jag tidigare nämnt är memer lika med idéer. Det är också viktigt att 
kunna se skillnaden mellan en meme, en handling och en produkt av en 
handling. En dator (Produkten) i sig är inte en meme och inte heller att söka på 
google (handlingen) är en sådan. Däremot är de idéer som finns i texten och 
som träffar dig memer. Enligt Blackmore är inte heller en tanke en meme i sig. 
Inte heller är de känslor och perceptioner som ofta kommer plötsligt och som 
är tankar som vi inte delar med oss av utan låter stanna kvar i vår minnesvärld 
memer. Däremot så är de flesta av våra tankar färgade av de memer som vi är 
omgivna av och ett sinnestillstånd kan påverka oss att bli mer mottagliga för 
vissa av dem (Blackmore, 2000: 15). Att vara kär är, exempelvis, ingen meme, 
men att vara kär kan göra en person mottaglig för nya memer som annars bara 
hade passerat förbi. 

Om vi ser på memer utifrån ett bredare perspektiv så kan även en melodi 
eller några rader ur en sångtext vara en meme. Just en bit av en låt kan fungera 
som en otroligt stark meme. Jag tror att de flesta av oss, någon gång, har varit 
med om att ha nynnat på en låt under dagen för att sen inte kunna bli av med 
den när det är dags att sova. Vissa melodier kan till och med vara så starka 
memer att om man bara hör någon vissla eller nynna på dem så börjar man 
själv att göra det (Dawkin, 2000: 303). 

 
 

Memeplex 

När flera memer samlas i en grupp så kallas detta för memeplex. Ett 
memeplex kan innehålla en grupp memer som var för sig inte är starka men 
som tillsammans hjälper varandra att replikeras (Dawkin, 2006: 198). Enligt 
Susan Blackmore så är några av de starkare memerna sådana som har 
instruktioner om att bli kopierade på samma gång som de blir uppbackade av 
löften och hot (Blackmore, 2000: 66). Ett bra exempel på en sådan meme är 
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kedjebrev och då framförallt sådana som, exempelvis, lovar lycka om man 
skickar iväg brevet och olycka om man inte gör det.  

På samma sätt kan en religion vara ett starkt memeplex (Dawkin, 2006: 
199). De flesta religionerna lovar, exempelvis, människan evigt liv om hon 
följer dem men hotar också med att lidande och död väntar den som inte gör 
det. På samma gång så har en religion många memer som förmodligen inte 
hade fungerat för sig själva utan de klarar endast av att leva vidare på grund av 
helheten av de memer som finns i den. Man skulle kunna koppla samma idéer 
på modevärlden där du lovas en bättre framtid om du bär rätt kläder, men att 
du på samma gång inte blir omtyckt om du inte följer den.  

 
 

Virus 

När en meme eller ett memeplex blir starkt så kan detta spridas i ett mycket 
högt tempo och till många på nästan samma gång. Denna process kan jämföras 
med det sätt på vilket ett infektionsvirus sprider sig (Balkin, 1998: 60f).  

Som exempel på ett rätt elakartat memevirus kan vi, lite lustigt nog, se på 
hur rädslan för svininfluensan spred sig över hela världen. Under en mycket 
kort tid blev folk över hela världen rädda för allt möjligt som kretsade runt 
detta influensavirus.  

 
 

Mutationer  

För att en kultur ska kunna utvecklas så måste memerna ändras med tiden. På 
liknande sätt som att gener muteras så muteras även memer, men den stora 
skillnaden är att memerna muteras i en mycket högre hastighet. Utan 
memernas mutation så hade vårt samhälle stått helt stilla. Det är när vi 
människor tar något som är gammalt och förändrar det som en kulturell 
utveckling sker. Dessa mutationer kan ske på två sätt varav det ena är att man 
missförstår något. Som exempel kan man se hur en vandringssägen ändras 
med tiden, eller hur ett rykte tar nya former ju mer det berättas. Här får vi inte 
glömma att det mänskliga psyket även med tiden tolkar om och förändrar den 
information som man tidigare har lärt sig (Balkin, 1998: 51ff). Det andra sättet 
är att vi människor, via vår fantasi och innovation, utvecklar något gammalt så 
att detta, till exempel, får nya ändamål (Ibid).   

 
A similar point applies to technological development. Inventors 
often look for solutions by lifting ideas from widely divergent 
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cultural sources: the use of computer punch cards to store 
information, for example, was inspired by the Jacquard loom, 
which was in turn based on the earlier technology for 
constructing automated pipe organs.  (Balkin, 1998: 53) 

 
 
 

Analysverktyg för memetik 

För att underlätta för både mig själv och läsaren kommer jag att använda 
följande analysverktyg för att beskriva hur de olika teoribegreppen inom 
memetiken går att tillämpa i analysen.  

I analysverktyget står ordet begrepp för de olika begreppen inom teorin 
samt för de olika begreppens egenskaper. Objekt är det jag studerar4. 
Kommentarer finns med för att jag ska kunna lämna lite extra information som 
förklarar sådant som är relevant för analysen5.   

 

Begrepp 
 

Egenskaper Objekt Kommentarer 

Memeplex 
(Me) 

Samlingar av memer, Memer lever av varandra 
och kan bli extra starka av memeplexet. 
 

   

Virus (V) En snabb och ofta stor spridning av memer. 
 

  

Muta-
tioner 
(Mu) 

När memerna ändrar karaktär/muterar.  
 

  

Tabell 2: 

 

 
 

 
 

                                                
4  Det kan exempelvis stå Jehovas Vittnen istället 
5 Liknande finns på sidan 10 
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3. METOD  

 

3.1 HERMENEUTIK   

Mitt förhållningssätt till att utföra min studie kommer vara förankrad i 
hermeneutikens sätt att användas som metod. Hermeneutiken fungerar som en 
tolkningsprocess där man går från del till helhet och till del igen. På samma 
sätt går man från förförståelse till förståelse. Detta sätt att tolka brukar inom 
hermeneutiken även beskrivas såsom en uppåt eller nedåtgående spiral. 
Alvesson och Sköldberg förklarar den hermeneutiska spiralen på följande sätt,  
 

”man börjar t.ex. i någon del, försöker tentativt sätta denna i 
samband med helheten, som därvid får ny belysning, återgår 
därefter till den studerade delen osv. Man börjar alltså på någon 
punkt, och borrar sig sedan successivt in genom att alternera 
mellan del och helhet, varvid man får en undan för undan 
fördjupad förståelse av bådadera” (Alvesson & Sköldberg, 2008: 
194). 

 
Den hermeneutiska tolkningsprocessen är inte enbart något som sker inom 
forskningen, utan man kan även se det som så att vi alla, till en viss grad, utför 
denna process i vår vardag. Det kan, som exempel, handla om den aktiva 
tolkningsprocess som sker när vi ser på en film, läser en bok eller surfar runt 
på internet (Thompson, 2004: 57f). Den vardagliga hermeneutikens kraft 
bygger, dock, mycket på hur aktiv man är i sitt medieintag. Ser du en film så 
är det inte alltid så att du som åskådare tolkar filmens budskap utifrån del och 
helhet utan att du istället låter sig slukas av filmens förtrollning.  

Som jag ser det så finns det en fördel med att jag använder mig av en metod 
som hänger samman med hur vi som människor tolkar vår vardag. Via 
hermeneutisk tolkning av de processer som de personer jag ska analysera 
utsätts för kommer jag till viss del att utsätta mig själv för liknande processer. 
Även om jag aldrig fullt ut kan sätta mig in i andra personers 
förståelsehorisont så kommer jag lättare kunna närma mig den med hjälp av 
hermeneutisk metod. Förståelsehorisonten kan ses som den samlade 
förförståelsen vi har sen tidigare (Gripsrud, 2002: 173f).  

Det finns vissa problem med hermeneutiken när det gäller att få en bra 
validitet av en studie. Därför rekommenderar Alvesson och Sköldberg att man 
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ska se det hela som en argumentationslogik istället för en valideringslogik 
(Alvesson & Sköldberg, 2008: 207). 

 
 

Etnografisk observation  

Med hjälp av etnografiskt observation studerar forskaren  vad som händer i en 
viss omgivning. Man kan studera vad som sägs och vad som händer och om 
man ser det ur en hermeneutisk tradition så kan man till en början studera de 
stora dragen för att i ett nästa steg gå in för att studera detaljerna (Aspers 
2007: 107). Min studie kommer till stor del gå ut på att jag studera ex-Jehovas 
Vittnens sociala och informativa sätt att förhålla sig till sidan youtube och 
detta under ett längre tidsperspektiv. Därav anser jag att etnografisk 
observation passar bra in.  
 

”Tanken bakom etnografi är att studera sociala processer i en 
större samhällelig och kulturell kontext. Genom att tillbringa en 
längre tid i en social organisation blir det möjligt att inifrån förstå 
och beskriva vardagslivets praxis och de perspektiv det genererar” 
(Gustavsson 2008: 146). 

 
När man väljer att göra en etnografisk observation så bör man ta reda på, hur 
stort tillträdet är och hur mycket anonymitet man kan få på platsen (Ekström 
& Larsson 2007: 26). Till exempel så har ett torg både fritt tillträde och är till 
stor del helt anonymt, medan en privat bostad varken har fritt tillträde eller så 
värst mycket anonymiteten (Ibid).   
En fördel med att göra observationer via internet är att man kan vara nästan 
helt anonymt. Detta gör att man inte stör de personer man observerar varför de 
också kan bete sig på samma sätt som de brukar göra på nätet. Däremot så är 
inte tillträdet alltid helt fritt då viss information kan vara begränsad till vissa 
grupper och personer.  

Alla berättar inte heller allt och många verkar även ha lättare för att ljuga 
på nätet. Men eftersom att jag ska studera hur de agerar på nätet så är detta 
något som räknas med i undersökningen då detta tillhör internet såsom 
fenomen.  

En annan stor fördel med att använda internet som observationsplats är att 
jag, till viss del, kan gå bakåt i tiden och observera vad som har hänt tidigare. 
Jag behöver inte heller befinna mig på samma fysiska plats som de personer 
jag observerar. Av den anledningen spelar varken tid eller rum någon större 
roll för undersökningen.  
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Komparativ & Relationell analys 

Jag tänker även göra en sorts blandning av komparativ och relationell 
fältstudie. Detta då jag i min undersökning vill förstå skillnaderna mellan olika 
individer och fält. Därför är den komparativa studien passande. På samma 
gång så är det även viktigt att förstå hur individerna står gentemot varandra 
när det handlar om deras relationer. I samband med detta är det inte enbart 
viktigt att se motpolerna utan även att följa likheterna (Ekström & Larsson 
2007: 42).  

Problemet när det gäller en komparativ studie är att de personer som är med 
i Jehovas Vittnen ingår i ett mycket slutet fält, vilket försvårar observationen 
av dessa individer. Som tur är så finns det några Jehovas Vittnen som har gått 
ifrån att predika sin tro på nätet till att bli motståndare och via dessa kan det 
vara möjligt att utföra en komparativ studie. Det går även att jämföra den 
information som finns på JVs hemsida med annan information som ges av 
personer som hoppat av. Genom att göra en komparativ analys så kommer jag 
förhoppningsvis att kunna se skillnader mellan, exempelvis, hur personer som 
lämnat samfundet beter sig gentemot dem som är med och därigenom också 
kunna se om deras beteenden, attityder och meningar skiljer mellan varandra 
(Aspers 2007: 192). 
Aspers beskriver den relationella fältstudien på följande sätt. 

 
”Forskaren studerar således de intervjuades kontakter samt mot 
vilka de orienterar sina handlingar. Det behöver inte bara vara 
personer dem har kontakt med; i många fall orienterar sig personer 
mot ting, organisationer eller fenomen som vissa inte ens menar 
existerar (t.ex. Gud). Detta kan vara lämpligt för att exempelvis se 
vilka som de umgås med, vilka som de ser upp till och vilka som 
de undviker att interagera och tala med” (Aspers 2007: s. 192). 

 
Aspers nämner här att man analyserar intervjuer, men enligt mig så fungerar 
detta även på klipp från nätet.  

Med hjälp av en relationell analys så kommer jag, förhoppningsvis, att 
kunna visa på hur information sprids mellan olika personer på nätet och detta 
utifrån deras plats i nätverket/fältet. Om jag då har gjort en analys på varför de 
sprider information om exempelvis samfundet så tror jag även att jag kommer 
att kunna följa personernas olika relationer till varandra samt kunna uppfatta 
hur de sprider informationen vidare med hjälp av relationerna med varandra.  
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3.2 VAL AV FALL 

 

Fallet 

Hur kan informationsspridning via internet påverka personer som är fast i en 
sektliknande grupp att ta steget ur. Jag kommer här utgå ifrån det religiösa 
samfundet Jehovas Vittnen, för att se om jag med hjälp av de teorier och 
metoder jag har valt att använda mig av, kan visa på hur internet kan skapa en 
bredare världsbild som hjälper människor att ta ställning till och omvärdera 
deras tidigare åsikter.  

Självklart skulle jag kunna välja något annat samfund är Jehovas Vittnen, 
men jag tycker att just de är passande då deras trosuppfattning talar emot att 
man ska söka någon annan information är den som samfundet har att komma 
med. Jehovas Vittnen motarbetar att medlemmarna tar del av, en så kallad, 
världslig information då man menar att en sådan kan påverka dem i deras 
trosuppfattning och ge ett kritiskt tänkande. Såhär beskrivs problematiken i 
Pernilla Liedgren Dobronravoff doktorsavhandling ”Att bli, att vara och att ha 
varit, om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige” 

 
En annan norm som finns inom organisationen är att tvivel, 
oönskat beteende och homosexualitet smittar. En kamrat till 
Håkans dotter blev varnad av medlemmar i församlingen som inte 
tyckte att hon skulle umgås med Håkans dotter som studerade 
filosofi. Felicia berättar i intervjun om att hon fick gå omvägar 
kring ett bostadsområde som ung för att undvika att möta en 
utesluten som bodde i området. Frank fick inte gå på ett visst 
bands konsert eftersom de äldste i församlingen hade en 
uppfattning om att bandmedlemmarna var homosexuella. Även 
utseendet hos medlemmarna är normstyrt, t.ex. ska skägg, hål i 
öronen på män, för korta kjolar på kvinnor och icke-konservativ 
klädsel helst undvikas. Inkluderingsteknikerna ”arbetssituationen” 
och ”stängda dörrar” leder till att medlemmar avskärmas från det 
omgivande majoritetssamhället (Liedgren Dobronravoff, 2007: 
193). 

 
Jag vill poängtera att jag inte kommer att inrikta mig på att beskriva om det är 
många som lämnar Jehovas Vittnen på grund av internet utan jag kommer 
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istället att beskriva hur detta skulle kunna fungera såsom ett hjälpmedel. Jag 
kommer självklart att använda mig av exempel i min analys men dessa berättar 
inte hur vanligt det är att folk hoppar av tack vare internet utan istället kommer 
jag att försöka visa på möjligheterna med internet såsom ett verktyg.  

Jag ska så bra jag kan försöka att inte ta ställning till vad som är rätt eller 
fel i debatten om religion. Att det blev ett religiöst samfund som är i 
uppsatsens centrum har enbart att göra med att jag utifrån förundersökningar 
kommit fram till att dessa har det som behövs för att lättast kunna besvara 
mina frågeställningar.  

 

 

3.3 EMPIRISKT MATERIAL 

 

Urval 

Jag har valt att göra ett relativt snävt urval av de sidor och personer som jag 
tänker göra min analys på. Största skälet till detta är att jag annars inte 
kommer kunna hinna med. Jag ser det också som viktigt att kunna gå in lite 
mer på djupet för att, på så sätt, kunna skapa förståelse för individerna i sig 
istället för att inrikta mig på ett stort antal personer. 

När jag refererar till en text på en hemsida eller något som personerna har 
sagt i ett videoklipp så har jag bestämt mig för att bifoga länkarna som 
slutnoter6. Detta för att underlätta för läsarna att följa med i texten och även 
fördjupa sig i undersökningen. Faran med att använda klipp på nätet är att 
dessa, med tiden, kan försvinna7. Detta har jag löst genom att efter att analysen 
var klar8 fråga ägarna till klippen om det är okej att jag sparar ner dessa till en 
hårdisk. 

 
  

                                                
6 Se sidan 49 
7 En användare kan exempelvis bestämma sig för att slänga något klipp, eller avsluta sitt 
medlemskap.  
8 Inte innan då jag inte ville att de skulle veta om att jag gjorde analysen. Då detta skulle 
kunna riskera att jag påverkar vad för information de väljer att lägger upp på sidan.  
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Internet  

Watchtower.org 

För att kunna bidra med förkunskap om Jehovas Vittnens åsikter så kommer 
jag ha med en del information från deras egen hemsida. Vidare så vill jag även 
kunna visa på deras ståndpunkter gällande olika frågeställningar i min uppsats. 
 

Youtube.com 

Mitt övriga empiriska material har jag begränsat till internetsidan 
Youtube.com. Youtube är en sida där vem som helst kan lägga upp videoklipp 
med begränsningarna att dessa inte får vara mer än 10 minuter långaii. Det 
finns också andra regler som att det exempelvis inte får vara något 
pornografiskt och inte heller får det bryta mot upphovsrättsliga bestämmelser. 
Skälet till varför jag har valt, just, Youtube är att sidan passar in på det jag 
skriver om och att det är en av världens mest använda sidor. Jag har också 
upptäckt att det är många som för debatter om allt mellan himmel och jord på 
denna sida. Då sidan är så pass känd så är det en bra källa för folk som annars 
inte kan ta del av information som de önskar få tag på. Debatten om Jehovas 
Vittnen verkar även ha ett starkt fäste på denna sida vilket underlättar min 
möjlighet att lätt kunna hitta det jag söker efter. Däremot har jag haft svårt att 
hitta några aktiva Jehovas Vittnen på Youtube men detta kan mycket väl bero 
på att de har blivit avrådda från att delta i sådana debatter.  

Jag har valt att länka till de videoklipp och sidor på Youtube som finns med 
i min undersökning. Detta kommer jag att göra löpande i texten via 
markeringar till slutnoter.  

 

Individer 

Jag har valt att enbart undersöka fyra personen som har lämnat samfundet. 
Egentligen hade jag velat undersöka många fler, men på grund av tidsbrist har 
jag fått göra detta urval. Jag har däremot försökt att välja fyra personer som 
jag, under min förstudie, tycker mig se har vissa skillnader i hur de har 
påverkats. Just detta val har jag gjort då jag själv tror att om olikheterna är 
större så blir likheterna tydligare.  

Några kriterier jag har för att jag ska kunna göra analysen är att personerna 
är aktiva i att lägga ut klipp, aktiva i att debattera, att majoriteten av klippen 
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handlar om Jehovas Vitten samt att de lämnar ut mycket information om sig 
själva.   

 

Newagegamer3018  

Newagegamer3018iii  är en 18 år gammal man från Hartford CT i USA. Skälet 
till varför han är bra, utifrån studien, är att han sedan 06 november, 2007  har 
lagt upp videoklipp där han som Jehovas Vittne försvarar samfundets åsikteriv. 
dessa klipp har jag sedan kunnat följa hans process, utifrån vad han säger och 
de svar han ger på frågor och detta både via text och videoklipp. Han försvarar 
till en början, exempelvis, varför samfundet utesluter folkv och varför det är fel 
att ta emot blod som Jehovas Vittnevi. Men så den 30 november 2008 händer 
det något oväntat. Newagegamer3018 berättar i ett klipp att han inte längre 
tror att Jehovas Vittnen är det rätta och att han tänker lämna samfundetvii. 
Hädanefter får vi följa den process som han går igenom då han blir uteslutenviii 
och så även efter ett tag då han börjar försvara varför det är rätt att ge blodix. 
Man får även via andras kommentarer följa bakgrunden till varför han 
lämnade samfundet. Newagegamer3018 visar även ett klipp där han väljer att 
döpa om sig till samfundet ”Evangelical Free Church”x. 
 

CSTheApostate  

CSTheApostatexi är en 26 år gammal man från Kitrell, NC i USA. 
Han har gått igenom en liknande process som Newagegamer3018 men det har 
gått längre tid sen han lämnade samfundet. Här får vi inte följa processen från 
att vara Jehovas Vittne till att gå ur, på samma sätt som hos 
Newagegamer3018, utan vi får istället se klipp där han beskriver processen i 
efterhand och hur detta har förändrat honom som person. Det är även 
intressant att studera honom då han berättar att han fortfarande var troende när 
han lämnat Jehovas Vittnen men att han senare blivit agnostiker. Han berättar 
att det stora skälet till att han inte längre ville vara med i samfundet var för att 
Jehovas Vittnen, enligt honom, tror att om ett barn föds utanför samfundet så 
kommer det att förintas i Harmageddon9 xii. Efter att han lämnade samfundet 
så tappade han all kontakt med både sin familj och sina vänner då de hade 
blivit förbjudna att prata med honomxiii. 
 

                                                
9 I följande artikel beskriver Jehovas Vittnen vad som kommer att hända vid Harmageddon, 
men i grunden betyder det att alla som inte är Jehovas Vittnen kommer förgöras av gud. 
http://www.watchtower.org/z/20051201/article_02.htm  
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TimKilgore 

TimKilgorexiv är en man från USA. Hans ålder och var i USA han bor är 
okänt. Enligt honom själv så lämnade han samfundet i 20 års ålder. Han valde 
att lämna samfundet då han hade allt för många obesvarade frågor och därför 
tappade tron på Jehovas Vittnens lära. Till skillnad från de andra personer som 
jag har med i min undersökning så blev inte TimKilgore utslängd av sin 
familjxv när han bestämde sig att lämna samfundet. Däremot så var han 
tvungen att under en viss tid komma på de möten som Jehovas Vittnen harxvi. 
Då han bodde hemma så hade han bestämt sig för att bemöta föräldrarna med 
åsikten, ”min familjs hus, deras regler”xvii. Däremot så berättar han att när 
någon inom samfundet frågade om hans tro så berätta han att han inte var 
troende längre. På Youtube har han en lång videoserie med klipp där han 
ställer frågor till folk inom samfundetxviii.  
 

Akashafuhr 

Akashafuhrxix är en 35 år gammal kvinna från Gowanda USA. 
Hon är inte lika öppen med att berätta just varför hon lämnade samfundet, men 
utifrån klipp som jag har sett så verkar detta vara orsakat av att hon började 
ifrågasätta samfundets tro. I ett klipp så berättar hon även om hur hon flera 
gånger försökte anmäla när någon/några (lite oklart) minderåriga blev sexuellt 
utnyttjade av en av samfundets bröder, och att detta var omöjligtxx. När 
Akashafuhr lämnade samfundet så tappade hon kontakten med en stor mängd 
av sina familjemedlemmar och vänner xxi.  

 

 

Analysverktyg för Individer 

För att underlätta för både mig själv och läsaren så kommer jag använda 
följande analysverktyg för att beskriva några av de olika personernas 
individuella åsikter. Detta för att lättare kunna se om det finns några likheter 
mellan varför och hur dem lämnade samfundet. Så även för att få reda på 
varför de är så angelägna om att få sprida information om samfundet.  

I slutet kommer jag sammanställa och diskutera resultatet. Med hjälp av 
detta kommer jag att tillämpa de begrepp som finns inom mina teorival.   
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Frågeställningar 
 

 
(Namn)10 

 
Varför lämnade personen samfundet?  
Var det av egen vilja som de lämnade eller 
blev de uteslutna? 

 

Någon/något speciell som påverkade valet av 
att lämna? 

 

Hur påverkades de socialt, direkt efter att de 
lämnade? 

 

Vad har personen för livsåskådning nu?  
Varför diskuterar personen om Jehovas 
Vittnen på internet? 

 

Tabell 3: 

                                                
10 Här kommer namnet på den jag undersöker stå. 
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4. ANALYS 
 

Utförande av analys  

Analysen kommer ske med hjälp av ett analysverktyg där jag i ett sorts rutnät 
går från att koppla teori till verkligheten samt till att föra ett analytiskt 
resonemang om vad jag kan tyda av materialet. Detta kommer att ske 
omgående genom hela analysen och på så sätt kommer jag att tydligt kunna gå 
från del till helhet och från helhet till del på samma gång som teorierna får en 
tydlig roll.    
När det gäller analysen av individerna kommer jag utgå ifrån några 
frågeställningar som jag tänker använda mig av för att se efter om jag kan få 
svar på de klipp och texter personerna har lagt upp. Efter det så kommer jag 
koppla svaren till mina teorival.  

 

 

4.1.1 JEHOVAS VITTNEN 

Först så väljer jag att göra en analys på hur Jehovas Vittnen ser ut som 
samfund. Detta därför att det är viktigt att ge läsaren förståelse för hur de som 
har lämnat samfundet har påverkats, både under tiden som de var medlemmar 
och efter. 

Jehovas Vittnen beskriver tydligt på deras egen hemsida att man helst inte 
ska ta del av information från andra sidor än just den som deras eget samfund 
ger ut. Där kan man läsa följande i artikeln ”Vilken utbildning kan göra ditt liv 
framgångsrikt?”.  

 
Många, både unga och gamla, framhåller värdet av en akademisk 
utbildning. Somliga experter säger till och med att de ”är helt 
övertygade om att du aldrig kommer att kunna få ett [riktigt] 
arbete utan en högskoleexamen”. Men människor har behov som 
inte kan tillfredsställas genom enbart materiella framgångar. Kan 
hög utbildning till exempel hjälpa dig att bli en god förälder, 
äktenskapspartner eller vän? Personer som beundras för sina 
intellektuella prestationer kan dessutom utveckla oönskade 
personlighetsdrag, misslyckas med familjelivet eller till och med 
begå självmordxxii. 
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Vidare så varnar de även folk ifrån att ta del av diskussioner på internet som 
kan fördärva deras kristna moral. Så här står det till exempel i artikeln ”Hur 
kan jag undvika farorna med chattrum?”. 

 
Lägg märke till att både Paulus och Judas avslöjar de lömska 
metoder som avfällingar ofta använder sig av. Båda konstaterade 
att avfällingarna ”smugit sig in” för att försvaga moralen hos de 
kristna i församlingen. I dag är chattrum en perfekt miljö för 
sådana sluga personer som försöker bedra andra. Likt blindskär 
döljer de här falska kristna sina verkliga avsikter genom att låtsas 
bry sig om unga Jehovas vittnen. Men deras mål är att få de 
oförsiktiga att försvagas i tronxxiii. 

 
 
Jag tycker att Jehovas Vittnen, tydligt, visar sin ståndpunkt när det gäller vad 
de tycker om att medlemmarna tar del av information som kan vara kritisk mot 
samfundet. I andra texter beskriver samfundet även att denna information är 
satans information.  

 
I dessa kritiska och oroliga tider kan sådan kunskap skydda dig 
från ”den ’kunskap’ som med orätt kallas så” och som förs fram 
av Satan, Djävulen /.../ Exakt kunskap i Bibeln kan skydda dig 
från så kallad upplysning grundad på filosofi från de världsligt 
”visa och intellektuella” som har ”förkastat” Jehovas ordxxiv. 
 

 
Om en person tänker lämna eller göra något som bryter mot Jehovas Vittnens 
tro, så finns det ett större problem för dessa personer och det är den makt 
samfundet har över deras sociala liv. Om en person som är ett döpt Jehovas 
Vittne, av något skäl, lämnar samfundet blir han eller hon utesluten. Att bli 
utesluten betyder att man ses som en avfälling av samfundets medlemmar och 
är då en person som man inte ska tala med. Även om det är ens bästa vän eller 
familjemedlem som blir utesluten så får man inte umgås med eller tala med 
denna. Samfundet använder sig av uteslutningar som ett redskap för att skapa 
disciplin och för att straffa de som har syndat så att de skall ändra sitt beteende 
så fort de kan.  

 
Lynette's sister later told her: 'If you had viewed the 
disfellowshipping lightly, I know that I would not have taken steps 
toward reinstatement as soon as I did. Being totally cut off from 
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loved ones and from close contact with the congregation created a 
strong desire to repent. I realized just how wrong my course was 
and how serious it was to turn my back on Jehovahxxv.  

 
              

Det finns även ett stort hot mot alla som motsätter sig den lära som Jehovas 
Vittnen förespråkar och detta hot handlar om att alla som inte är Jehovas 
Vittnen och inte följer deras lära kommer att utplånas för all framtid  

 
Under den kommande domens dag skall alla de ”som inte lyder de 
goda nyheterna om vår Herre Jesus ... lida rättsligt straff i form av 
evig undergång”. (2 Thessalonikerna 1:8, 9; Sefanja 1:14–18)xxvi. 

 
Kraften av detta hot, styrks med att alla som blir Jehovas Vittnen och följer 
deras lära, kommer bli räddade och få uppleva paradiset. 
 

När de sista dagarna når sin klimax, kommer Jesus att utplåna den 
här gamla tingens ordning och de människor som stöder den. Det 
messianska kungariket kommer sedan att styra över jorden, som 
då skall förvandlas till det paradis som är förutsagt. Mänskligheten 
kommer att befrias från sjukdom och död, och de döda kommer att 
uppväckas till liv på jorden. Det är denna fantastiska framtid som 
väntar dem som lägger märke till tidens teckenxxvii. 

 
 Det finns även tendenser inom samfundet som tyder på att man som individ 
inte ska ifrågasätta samfundets regler och trosuppfattning.  
 

Bör det vara upp till var och en att själv avgöra vad som är rätt 
och vad som är orätt? Det sägs i Bibeln: ”Stöd dig inte på ditt eget 
förstånd.” (Ordspråksboken 3:5) Varför skall man inte göra det? 
Därför att alla människor har ärvt en grundläggande svaghet som 
kan påverka omdömet. När Adam och Eva gjorde uppror mot Gud 
följde de den själviske förrädaren Satans normer och valde honom 
som sin andlige fader. De förde sedan vidare ett släktdrag till sina 
avkomlingar – ett bedrägligt hjärta med förmåga att urskilja vad 
som är rätt men med en benägenhet att dras till det som är orätt. 
(1 Moseboken 6:5; Romarna 5:12; 7:21–24)xxviii 
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Analys av samfundet, utifrån sociologiska begrepp  

Sociologiska 
begrepp 
 

Egenskaper Jehovas Vittnen Kommentarer 

Fält (Fä) Sociala områden.  
 
Liknande sociala och 
symboliska värderingar. 
 
Svårt att ifrågasätta 
fältets normer. 
 

Ett relativt slutet 
(Fä). 
 
Mycket svårt att 
ifrågasätta 
normerna.  

Om man ifrågasätter 
så finns det stor risk 
att man blir 
bestraffad.  

Symbolisk 
makt (S) 

Kulturell makt. 
 
Den makt som sprids via 
information och 
kommunikation. 
 

Har hög (S) över 
individerna inom 
samfundet.  

 

Habitus (H) En enskild individs 
bakgrund. 
 
Påverkad av klass, miljö 
och uppfostran. 
 
Individers inre 
byggstenar som påverkar 
våra framtida val. 
 
 

Svårt att svara på i 
detta sammanhang. 

Måste veta vad 
individerna har för 
bakgrund. 

Fixering (F) Hur bra ett tekniskt 
medie är på att bevara 
information. 

 
Ansikte mot ansikte = låg  
Videokamera = hög 

 

De använder sig 
framförallt av 
böcker, video och 
ljud = hög fixering.  
De använder även 
internet, men 
enbart för att sprida 
de texter som redan 
finns i deras 
litteratur.   
 

 
Råder 
medlemmarna att 
inte använda 
internet för att 
diskutera 
samfundet. 
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Repro-
duktion (R) 

Hur bra ett tekniskt 
medie är på att 
reproducera information. 
 
Runsten = låg 
Internet = hög 
 

Böcker, video och 
ljud har relativt hög 
(R) men de 
använder sig inte så 
pass mycket av 
Internets fulla 
potential.  
 
Så sett ur ett mer 
modernt perspektiv 
är deras (R) trots 
allt relativt lågt.  

 

Delanalys 1 

 
Jehovas Vittnen är ett relativt slutet samfund, med mycket symbolisk makt över 
de som befinner sig inom fältet. Alla som inte är Jehovas Vittnen eller som bryter 
mot de regler som finns inom samfundet, kommer enligt samfundet att bestraffas 
med evig död.  

Den information som samfundet ger ut, har hög fixering och reproduktionen 
är till viss del även den hög. Men då de avråder medlemmarna från att använda 
internet för att diskutera sin religiösa trosuppfattning så missar många en hel del 
av de moderna möjligheterna till reproduktion av information. När ett fält är så 
pass slutet och både fixering och reproduktion är hög. Så tror jag att detta kan 
göra att det inte finns mycket plats för individuella tolkningar och därav borde 
utvecklingen av tankar och idéer vara relativt låg.  
 

 

Tabell 4: 

 

 

Analys av samfundet, utifrån memetiska begrepp  

Memetiska 
begrepp 
 

Egenskaper Jehovas Vittnen Kommentarer 

Memeplex 
(Me) 

Samlingar av memer, 
memer lever av 
varandra och kan bli 
extra starka av 
memeplexet. 
 

Ett stort men slutet 
(Me), som är 
starkt för dem 
inom fältet.  
 
Inom (Me) så 
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finns det memer 
som innefattar 
både hot och 
löften. Denna sorts 
memer verkar vara 
gynnande för (Me) 
så länge de som är 
med i fältet tror på 
dem.   

Virus (V) En snabb och ofta stor 
spridning av memer. 
 

Har viss (V)artad 
karaktär då deras 
innehåll och 
åsikter ofta kan ses 
som relativt starka 
memer.  
 
De knackar dörr 
för att sprida 
information om 
samfundetxxix.  
Men pga. av 
bristfällig 
kunskap/använ-
dande av nya 
medier så blir den 
relativt svag i 
nuläget.  

 
 
 
 
 
 
 
Om man ser på hur 
exempelvis ex-
Jehovas Vittnen 
använder internet 
så är det relativt 
svagt.  

Mutationer 
(Mu) 

När memerna ändrar 
karaktär/muterar.  
 
 

Går sakta, några få 
personers idéer 
styr hela 
samfundet. 
Mycket liten 
möjlighet till (Mu) 
i dagsläget.   
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Delanalys 2 

Samfundet är slutet och de memer som klassiskt tillhör en religion verkar ha stor 
förmåga att bygga sig starka. Medlemmarna får memer som lovar dem evigt liv, 
lycka och fred. Men på samma gång får de reda på att om de inte är med i 
samfundet så kommer de att utplånas. Samfundet straffar även den som gör fel och 
detta genom att utesluta personen, vilket i värsta fall leder till att personens hela 
sociala sfär försvinner. Dessa memer kan ses som mycket starka och så länge 
samfundet stoppar medlemmarna från att ta reda på information utifrån så verkar 
memerna ha ett mycket stark fäste.  

För att sprida information vidare så går Jehovas Vittnen runt och knackar dörr. 
Denna spridning har förvisso en del fördelar och borde ha varit ett rätt bra sätt att få 
ut information på. Men jag är lite tveksam på om det är lika bra nuförtiden. De 
använder sig inte av internet som ett alternativ till att knacka dörr, utan till och med 
avråder sina medlemmar ifrån detta. Därav kan det vara så att viruseffekten inte blir 
lika stor som den annars skulle kunnat vara. 

När memer stannar inom något så slutet som detta samfund och de styrande 
försöker hindra andra memer från att komma in i det så kan det vara så att 
mutationerna sker mycket saktare än annars. Detta borde medföra ett mer 
konservativt sätt att tänka på inom samfundet.    
 

 
Tabell 5: 

 
 

 

4.1.2 YOUTUBE & EX-JEHOVAS VITTNEN  

Youtube.com 

Här ska jag nu göra en kort beskrivning av hur människor, delar med sig av 
sina åsikter och information på Youtube. Och hur denna spridning kan träffa 
sin målgrupp. Jag kommer i denna del att använda några bilder för att 
komplettera mina beskrivningar11.  

De olika personernas användande av sidan Youtube ser till största del 
liknande ut, så jag kommer enbart gå in på några enstaka exempel. Om vi 
exempelvis tar och ser på hur CSTheApostate använder internetsidan, så går 
det till största delen ut på att han lägger upp videoklipp på sig själv där han 

                                                
11 För att se en bild av sidan i sin helhet, se bilaga. 
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sitter och berättar om samfundet och om hur det är att vara ett ex-Jehovas 
Vittne.  

Om vi utgår ifrån det första klippet han la upp på sidan så berättar han om 
varför han har gett sig in på att just börja lägga upp videoklipp på Youtubexxx.  
På sidan där klippet är så kan man se honom föra sina resonemang och berätta 
om sig själv. Under rutan där video spelas så har personen som har lagt upp 
klippet möjlighet att lägga till extra information vilket ofta är en 
sammanfattning av vad klippet handlar om.  

 
 
I detta sammanhang så har CSTheApostate även valt att lägga in några länkar 
till Jehovas Vittnens hemsida.  

Straxt därunder finns det som kallas för taggar.  

 
 
Vid taggar kan den som har lagt upp ett klipp, lägga till ord som gör det lättare 
för folk som söker på Youtube att hitta, utifrån en sökning, relevanta klipp.  

Strax därefter så kommer ett fält där folk kan skriva sina kommentarer och 
även läsa vad andra har skrivit. Här finns även möjligheten att lämna en 
videokommentar istället för att skiva något. 

På höger sida så har Youtube valt ut de klipp som bör ha liknande innehåll 
som klippet man tittar på.  

Bland kommentarerna kan man exempelvis se att TimKilgore har 
kommenterat klippet med att skriva: 

 
 
Just i detta klipp har CSTheApostate inte svarat på TimKilgore´s kommentar, 
men det förs ändå livliga diskussioner, mellan andra människorxxxi. 

Om en person upptäcker en Youtube sida som de tycker är intressant så kan 
de börja prenumerera på sidan och då får de alltid reda på när det kommer upp 
ett nytt klipp. 
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När man går in på en persons privata sida så får man även den information 
som personen har lagt upp om sig själv och information om vilka Youtube-
vänner och prenumerationer som personen i fråga har. Här har man även 
möjligheten att se vilka klipp som personen har lagt upp. 

Utifrån att en person lätt kan hitta den information som de söker och snabbt 
få tips om liknande information så är det lätt att bygga upp en relevant, social 
databas över de intressen man har. På detta sätt kan ex-Jehovas Vittnen12 lätt 
följa med i varandras diskussioner och hela tiden vara uppdaterade på vad som 
händer. På följande vis så blir det lätt för folk att engagera sig och bilda nya 
fält, där de slipper begränsa sig i tid och rum.  
När folk väljer att kommentera varandras klipp genom att själva lägga upp 
videoklipp så skapas detta även, enligt mig, en ny sort av ansikte mot ansikte 
konversation som inte heller denna är begränsad när det kommer till tid och 
rum.  
 

Ex-Jehovas Vittnen 

Som tidigare nämnts så har jag valt ut fyra personer som jag kommer att 
använda för att gå in lite mer på djupet. Jag kommer här att se om jag utifrån 
de klipp och texter de har lagt upp på Youtube kan få svar på några viktiga 
frågor, som förhoppningsvis kommer kunna ge en viss insikt i varför det är så 
viktigt för just dem att finnas tillgängliga där. De frågeställningar jag utgår 
ifrån har jag valt därför att de inte enbart ger ett direkt svar på varför utan även 
bygger upp en bakgrund till handlingarna. Direkt efter dessa frågeställningar 

                                                
12 Självklart inte bara ex-Jehovas Vittnen utan även alla andra som är intresserade kan göra 
detta.   
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kommer jag att följa upp med att förankra både Youtube och den individuella 
delen till de olika teorietiska begreppen och detta på samma sätt som jag 
tidigare gjorde med Jehovas Vittnen. 

 

Frågeställningar 

 
Frågeställningar 
 

Newagegamer3018 

 
Varför lämnade personen 
samfundet? 

Ifrågasatte om samfundets tro var den enda rätta 
och fick information från nätet som hjälpte honom 
att göra sitt valxxxii.  

Var det av egen vilja som 
de lämnade eller blev de 
uteslutna13? 

Lämnade med egen viljaxxxiii. 

Någon/något speciell som V 
påverkade valet att lämna? 

Diskuterade samfundets trosuppfattning på 
Youtube. Personer från andra religöra samfund 
fick honom att börja tveka på samfundets lära. 
Läste även självmant på om andra 
trosuppfattningar.    

Hur påverkades de socialt 
direkt efter att de 
lämnade? 

Blev utesluten och utslängd av sin familj. Inga av 
hans gamla vänner eller familjemedlemmar 
pratade med honomxxxiv. Under ett tag var han 
hemlös. Han hade dock kontakt med och fick 
hjälp av andra kristna som han hade träffat på 
internet.  

Vad har personen för 
livsåskådning nu? 

Kristenxxxv 

Varför diskuterar personen 
om Jehovas Vittnen på 
internet? 

Först för att försvara samfundets lära. Senare för 
att, ur ett kristet perspektiv, visa varför samfundet 
har fel. 

Tabell 6: 

 

 

                                                
13 Att lämna samfundet med egen vilja har samma påverkan som att bli utesluten. Men om 
man lämnar med egen vilja så är detta en tydlig markering på att man inte längre håller med 
samfundet. Att bli utesluten annars lämnar inte något svar på detta.   
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Frågeställningar 
 

CSTheApostate 

 
Varför lämnade personen 
samfundet? 

Ifrågasatte om samfundets ”gud” verkligen var 
godxxxvi.    

Var det av egen vilja som 
de lämnade eller blev de 
uteslutna? 

Lämnade av egen vilja xxxvii.   

Någon/något speciell som 
påverkade valet av att 
lämna? 

Vet ej. 

Hur påverkades de socialt, 
direkt efter att de 
lämnade? 

Blev utesluten och utslängd av sin familj och inga 
av hans gamla vänner eller familjemedlemmar 
pratade med honomxxxviii. Under ett tag var han 
hemlös. Fick bo hos en arbetskamrat som inte var 
ett vittnexxxix.   

Vad har personen för 
livsåskådning nu? 

Agnostikerxl. 

Varför diskuterar personen 
om Jehovas Vittnen på 
internet? 

För att öppet se till att inga går med i samfundet 
och att sprida information till dem som är med så 
att dessa ska vilja lämnaxli xlii.  

Tabell 7: 
 

 

 
Frågeställningar 

 

TimKilgore 

 
Varför lämnade personen 
samfundet? 

Ifrågasatte samfundets värderingar och tappade 
tron på gud xliii. 

Var det av egen vilja som 
de lämnade eller blev de 
uteslutna? 

Lämnade av egen viljaxliv.   

Någon/något speciell som 
påverkade valet av att 
lämna? 

Han ifrågasatte sina föräldrars åsikter om 
samfundet. När han inte fick svar som fungerade 
så bestämde han sig för att han inte längre ville 
vara medxlv. Den vanliga14 skolan verkar även, till 
en vis del, ha påverkat honom då han via denna 
har fått möjligheten att lära sig tänka kritiskt xlvi. 

Hur påverkades de socialt, Fick stanna kvar hemma då han följde 

                                                
14 Skriver vanliga, då detta inte ska förknippas med Jehovas Vittnens bibelstudier.   
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direkt efter att de 
lämnade? 

föräldrarnas reglerxlvii. Han lämnade samfundet 
sakta och genom detta fick han möjligheten att 
hinna skaffa vänner utanför samfundet xlviii. 

Vad har personen för 
livsåskådning nu? 

Ateistxlix. 

Varför diskuterar personen 
om Jehovas Vittnen på 
internet? 

För att kunna få svar på alla de frågor som han 
aldrig fick svar på när han var med i samfundet, 
såväl frågor som är specifika för Jehovas Vitten 
som allämna frågor om religionl. Även att ge 
Jehovas Vittnen möjligheten att få sådana fakta 
om samfundet som han själv aldrig fick chansen 
till att ta reda på när han var med.li.  

Tabell 8: 
 

 
Frågeställningar 
 

Akashafuhr 

 
Varför lämnade personen 
samfundet? 

När det kommer till denna fråga så har hon inte 
givit något direkt svar på youtube . Däremot så 
har hon vid flera gånger antytt att hon blivit 
sexuellt utnyttjadlii.15  

Var det av egen vilja som 
de lämnade eller blev de 
uteslutna? 

Lämnade samfundet av egen viljaliii.  

Någon/något speciell som 
påverkade valet av att 
lämna? 

Vet ej. 

Hur påverkades de socialt, 
direkt efter att de 
lämnade? 

Blev utesluten och fick inte längre träffa sin familj 
eller vänner inom samfundetliv. Men har trots detta 
lite kontakt med sin pappalv. Efter hennes avhopp 
så har även hennes bror hoppat av, så de har 
kontakt igenlvi. 

Vad har personen för 
livsåskådning nu? 

Hon är fortfarande troende, men har en mer öppen 
bild av trolvii. Hon kan inte ge ett svar på vad eller 
vem gud är. Hon säger även att hon inte är en 
evolutionist eller creationistlviii.  

Varför diskuterar personen 
om Jehovas Vittnen på 

Tycker att Youtube är ett bra verktyg för att sprida 
en idélix. Lägger upp klipp för att sprida 

                                                
15 Detta har hon även bekräftat via en biografi som hon håller på att skriva. Biografin fick jag 
ta del av efter att jag kontaktade henne om att få spara hennes videos varför de därför inte med 
i själva undersökningen.  
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internet? information om samfundet och varför man inte 
ska vara medlx. Verkar också låta sin familj att får 
information om hennes liv, trotts att de har vänt 
henne ryggenlxi. 

Tabell 9: 
 

Delanalys 3 

Varför 

 
Här syns ett tydligt samband mellan de 
fyra personerna. De har alla lämnat 
samfundet för att de har börjat tvivla på 
om Jehovas Vittnens trosuppfattning 
verkligen är den rätta. Det finns därav en 
möjlighet att folk lämnar samfundet till 
större del pga. att de inte längre tror att 
samfundet är det rätta. De som blir 
uteslutna men inte tvivlar verkar 
möjligtvis gå med i samfundet igen.  
 

 
 

Hur16 och påverkan 

 
De flesta av dem verkar ha blivit 
påverkade att göra sitt val genom att de 
delvis inte har fått svar på de frågor de 
har haft och delvis upptäckt luckor i 
samfundets lära.  

Det är inte alltid så att internet har 
haft någon tydlig påverkan på deras 
val, men för de flesta av dem så verkar 
det som att en yttre påverkan ändå 
varit viktig för beslutet. 

Newagegamer3018 skiljer sig 
däremot mot de andra då internet 
verkar ha varit det redskap som har 
påverkat honom att lämna. Många av 
hans frågeställningar verkar ha byggts 
på att folk på nätet har sagt emot 
honom och kommit med starka 
motbevis. Däremot så verkar alla av 
dem ha en stark tro på att internet är 
det rätta redskapet för att ge 
information samt för att motverka att 
det som har hänt dem själva, också 
skall hända andra.  

Tabell 10: 

 

 

 

                                                
16 Hur i detta sammanhang ska inte misstas för att vara samma Hur som i min frågeställning, 
utan här handlar Hur istället om hur de olika personerna lämnade Jehovas Vittnen. 
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Analys av ex-Jehovas Vittnen, utifrån sociologiska begrepp  

Sociologiska 
begrepp 
 

Egenskaper Ex-Jehovas 
Vittnen 

Kommentarer 

Fält (Fä) Sociala områden.  
 
Liknande sociala och 
symboliska värderingar. 
 
Svårt att ifrågasätta 
fältets normer. 

Flera olika fält, som 
delvis samarbetar 
över (Fä) gränser. 
 
De är inte så starka 
i sig men 
tillsammans verkar 
de ha en större 
styrka.  

Det kan vara 
exempelvis 
trosuppfattningar 
som skiljer (Fä) 
från varandra, men 
viljan att lära ut om 
hur samfundet 
fungerar gör att (Fä) 
ändå går ihop.   

Symbolisk 
makt (S) 

Kulturell makt. 
 
Den makt som sprids via 
information och 
kommunikation. 
 

Åsikterna är spridda 
men trots detta en 
relativt hög (S). 

Den (S) som de har, 
bygger mycket på 
att de säger sig ha 
sanningen om 
samfundet. 

Habitus (H) En enskild individs 
bakgrund. 
 
Påverkad av klass, miljö 
och uppfostran. 
 
Individers inre 
byggstenar som påverkar 
våra framtida val. 
 
 

Många har till viss 
del liknande (H) när 
det gäller miljö och 
uppfostran, då de 
har uppfostrats i 
samfundet och 
utifrån samfundets 
normer och regler.  

I sammanhanget 
gör detta att många 
söker sig till samma 
fält.  

Fixering (F) Hur bra ett tekniskt 
medie är på att bevara 
information. 

 
Ansikte mot ansikte = låg  
Videokamera = hög 

 

Internet har förvisso 
en hög (F) i sig. 
Men enbart så länge 
användaren väljer 
att informationen 
ska finnas kvar.  

 

Reproduktio
n (R) 

Hur bra ett tekniskt 
medie är på att 
reproducera information. 

Internet har en 
mycket hög 
(R)förmåga.  

Råder folk att 
sprida 
informationen, 
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Runsten = låg 
Internet = hög 
 

diskutera och dela 
med sig av egna 
erfarenheter och 
åsikter via internet.  

Delanalys 4 

Via Youtube så tillhör de delvis samma fält, då de har slutit samman för att få ut 
fakta om att vara ex-Jehovas Vittnen och liknande. På samma gång tillhör de 
också olika fält. Newagegamer3018 vill, exempelvis, få ut den bild av Gud som 
han tycker är den rätta, medan TimKilgore ofta verkar vilja ifrågasätta religion i 
allmänhet. Då de lägger ut klippen på Youtube så blir fixeringen stark så länge 
de inte bestämmer sig för att ta bort klippet eller kontot.  

Förmågan att reproducera är mycket hög. Vem som helst kan med lite 
kunskap kopiera vad de vill från Youtube och många ex-Jehovas Vittnen 
uppmuntrar till att man sprider information vidare.     
 
  

 

Tabell 11: 
 

 

Analys av ex-Jehovas Vittnen, utifrån memetiska begrepp  

Memetiska 
begrepp 
 

Egenskaper Ex-Jehovas 
Vittnen 

Kommentarer 

Memeplex 
(Me) 

Samlingar av memer, 
memer lever av varandra 
och kan bli extra starka 
av memeplexet. 
 

Många mindre 
memeplex som 
tillsammans delvis 
bildar större 
memeplex.  

 

Virus (V) En snabb och ofta stor 
spridning av memer. 
 

Memerna sprids 
mycket snabbt, tack 
vare att de använder 

Via Youtube sprids 
idéer via, länkar, 
texter, videos, 
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17 Pga. begränsningar har jag valt att inte ha med grupperna i uppsatsen, däremot vill jag kort 
nämna dem här. Det har utvecklats grupper av ex-Jehovas Vittnen på internet, där t.ex. en 
grupp som kallar sig för ”Vast Apostate Army”, har bestämt sig för att via 
informationsspridning se till att samfundet försvinner. Efter ett tag så bröt sig några personer 
ur denna grupp och startade ”Project Refellowship”. Dessa två grupper har efter ett tag börjat 
debattera mot varandra, trots att de har liknande mål.   

sig av nya medier.  taggar, tips, osv… 

Mutationer 
(Mu) 

När memerna ändrar 
karaktär/muterar.  
 

Mutationer är 
tydliga, nya 
grupper17 och nya 
tankebanor verkar 
utvecklas hela 
tiden.  

 

Delanalys 5 

Memeplexen är delvis skilda från varandra, men trots detta går de ihop på vissa 
områden och blir därav relativt starka. Detta skulle kunna påverka medlemmar i 
samfundet att börja ifrågasätta samfundets normer.  

Tack vare att internet är så pass utbrett och att det flitigt används av ex-Jehovas 
Vittnen så finns det möjligheter till viss virusspridning. Informationen innehåller 
inte några magiska löften om evigt liv, men däremot så kan de ge hopp om frihet för 
de som vantrivs inom samfundets ramar. 

Det verkar vara viktigt för ex-Jehovas Vittnen att öppet få ifrågasätta, debatter 
och informera, utan att någon högre makthavare stoppar dem. Vilket bidrar till att 
många av tankar och idéers får möjlighet att spridas fritt. Vilket enligt mig borde 
leda till att mutationer är en stor del av utvecklingen.  
 

Tabell 12: 
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5. SLUTDISKUSSION 

 
5.1 Resultat  

Det jag kan se, när jag nu har gjort min analys, är att samfundet Jehovas 
Vittnen verkar har en mycket stark symbolisk makt över sina anhängare. Detta 
gör det mycket svårt för de personer som vill lämna samfundet att fatta ett 
sådant beslut.  

Bland de ex-Jehovas Vittnen jag har studerat på Youtube så verkar det mest 
gemensamma skälet till varför de vill sprida information om samfundet vara 
för att stoppa det maktövertag som samfundet har över sina medlemmar. Detta 
genom att sprida så mycket information som de kan om samfundet och även 
visa att de inte är ensamma.  

När ett Jehovas Vittne väljer att lämna samfundet så blir följderna av detta 
beslut oftast total utfrysning. Newagegamer3018 blev tydligt påverkad av att 
befinna sig som Jehovas Vittne på Youtube. Den information och de idéer som 
han fick från folk utanför samfundets fält, hade så stark påverkan på honom att 
han tillslut valde att lämna samfundet. Detta trotts att han viste om att hans, 
familj och vänner skulle vända honom ryggen, vilket ledde till att han under en 
tid blev hemlös.  

Den sociala bestraffning som många ex-Jehovas Vittnen har utsatts för, är 
utifrån samfundets synsätt, till för att dessa personer både ska vilja ändra 
inställning, för att på nytt ansluta sig till samfundet och för att hålla dessa 
personers tankar och idéer borta från de som fortfarande är Jehovas Vittnen. 
Men nu när internet finns, så tycker jag mig se att denna variant av 
bestraffning delvis medför motsatt effekt. Av dem jag har undersökt så finns 
det mycket som tyder på att det är denna bestraffning som fått dem att ta steget 
ut på Youtube. Vilket bidrar till att de är ännu mer angelägna om att sprida 
information om samfundet.     

Nu när internet har blivit så pass utbrett i världen så finns det en möjlighet 
att den sorts av maktutövande som samfundet har, sakta tappar sin styrka. Att 
förbjuda folk att ta del av, exempelvis kritisk information om samfundet, är 
nuförtiden mycket svårt. Det är så pass lätt för en person inom Jehovas Vittnen 
att, i hemlighet, ta reda på information. Vilket mycket väl kan påverka dem att 
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fatta beslut som annars hade varit mycket svårare att ta utan denna nya variant 
av informationsspridning18.  

Internets förmåga att både vara bra på att fixera och reproducera 
information verkar vara några av de viktigaste förutsättningarna för att internet 
fungerar så pass bra som verktyg. När reproduktionsförmågan är så hög, leder 
detta till att information och idéer sprids i en mycket hög hastighet. Och när 
informationen på samma gång är så pass lättillgänglig, så bidrar detta till att 
vem som helst som har tillgång till en dator med uppkoppling19 kan ta del av 
det som exempelvis ex-Jehovas Vittnen väljer att lägga ut.  

Jag själv tror att om denna process fortsätter, så kan det vara så att allt fler 
får det lättare att ta del av information som kan få dem att lämna samfundet 
och då på samma gång ökar mängden folk som sprider informationen. Därav 
skulle internet kunna bli ett stort hot mot många av de traditionella och 
konservativa maktstrukturer som finns inom olika samhällen och grupper20.  

Den informationsspridning som ex-Jehovas Vittnen utför, är av både social 
och informativ karaktär. De bygger upp olika sociala fält på internetsidor som 
Youtube och sprider information mellan varandras Youtube kanaler. När 
exempelvis CSTheApostate lägger upp ett klipp, så får de som prenumerera på 
hans kanal en uppdatering om att ett nytt klipp ligger uppe. Där efter så förs 
det oftast diskussioner om klippets innehåll, av andra på Youtube. De kan både 
kommentera klippet via text och egna videoklipp. Möjligheten med att kunna 
ge svar med ett eget klipp, tror jag skapar en större känsla av förtroende21. 
Därav är det enligt mig av stor relevans att informationen sprids via 
videoklipp, istället för enbart via text.  

Tackvare Youtube´s uppbyggnad, med taggar och förslag så fungerar 
sökfunktionerna mycket bra, vilket ger träffar och tips som är mycket 
målgruppsanpassade. Detta leder till att om till exempel ett Jehovas Vittnen, 
av nyfikenhet, söker information om samfundet på Youtube så kommer de att 
få mycket specifika träffar. Då Jehovas Vittnen själva inte är så aktiva med att 
lägga upp klipp på Youtube så verkar det som att de flesta av dessa träffars 
innehåll, tillhör sådant som exempelvis ex-Jehovas Vittnens har lagt upp.    

                                                
18 Jag kan tänka mig att denna påverkan på olika maktstrukturer, mycket väl går att koppla till 
andra sammanhang än just Jehovas Vittnen. Det är kanske inte så konstigt att länder som Iran 
och Kina gör allt för att censurera internet.  
19 Så länge man inte befinner sig i ett land som censurerar internet.   
20 En intressant frågeställning som min uppsats inte tar upp är, om det på samma sätt, går att 
använda internet för att styrka maktstrukturer. 
21 Jag tror att det är lättare för många att skriva något man inte står för än vad det är att 
personligen säga det.  
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Utifrån en sociologisk och memetisk synvinkel så kan man se på hur Jehovas 
Vittnen som samfund är ett så pass slutet fält att det sällan släpps in memer 
utifrån. Där av sker mutationer inom fältets memeplex i en mycket låg 
hastighet, vilket bör bidra till ett relativt konservativt förhållningsätt bland 
fältets makthavare och anhängare. När sedan ex-Jehovas Vittnen istället väljer 
att ha relativt öppna fält som samarbetar med varandra, så blir spridningen av 
memer stor, och där av även mutationerna. Då ex-Jehovas Vittnens nu har 
hittat ett effektivt sätt att genom användning av internet, bryta den barrikad 
som samfundet har satt upp emot dem. Så skulle det kunna vara så att det 
slutna fält som Jehovas Vittnen har, inte längre kan skydda sig ifrån memer 
som exempelvis riktar kritik mot samfundet. Vilket skulle kunna bidra till att 
samfundets symboliska makt sätts ur spel.  

I slutändan så tycker jag att resultatet visar på att den symboliska makt ett 
samfund som Jehovas Vittnen har över sina medlemmar, mycket väl kan sättas 
ur balans av att tillgängligheten av information med kritisk karaktär, sprids via 
internet. Det är relativt svårt för ett samfund som Jehovas Vittnen att övervaka 
och begränsa alla individer som befinner sig inom samfundets fält från att 
komma i kontakt med exempelvis ex-Jehovas Vittnen.  

 
 
 

5.2 Slutord  

Att skriva denna uppsats har varit mycket intressant, memetiken var helt 
främmande för mig när jag började skriva och därför blev inte bara 
utforskandet av uppsatsens syfte en intressant lärdom. Jag tror däremot att min 
studie absolut hade gått att genomföra utan att använda mig av memetiken. 
De båda teorierna har många likheter, men jag tror själv att sociologin för 
tillfället är överlägsen memetiken när det gäller att ha redan färdiga verktyg. 
Däremot så känns det som att memetiken tillför något nytt och intressant till 
sociologin. Här borde det falla på plats att i stället för att använda båda 
teorierna helt och hållet var för sig, halvt sätta samman dem för att få ut det 
bästa ur båda. En sådan syntes tycker jag är så pass intressant att den borde 
tillämpas på vidare forskning.   

Det finns mycket som jag tycker att jag borde ha gjort annorlunda med min 
undersökning. Problemet är, dock, att ju mer jag sätter mig in i ämnet, desto 
större blir det och via denna uppsats har jag bara skrapat på ytan av ett stort 
fenomen. Eftersom att jag bestämde mig för att bara undersöka Youtube, har 
detta medfört att min undersökning blivit relativt begränsad och då internet är 
fullt av liknande exempel så skulle jag vilja rekommendera de som av någon 
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anledning har fått upp ett intresse för ämnet att ta sig en titt på vad som finns 
där ute.  

Det känns även som att jag ville mycket mer än vad jag har hunnit med och 
jag fick vid flera tillfällen ta bort och begränsa innehållet i uppsatsen. Om jag 
hade kunnat fortsätta och utveckla uppsatsen så hade jag gått in på att beskriva 
hur ex-Jehovas Vittnen bildar nya grupper med varierande mål. Hur vissa 
närmar sig grupper som delvis kan kännas som lika extrema som Jehovas 
Vittnen och även beskriva hur relationerna mellan dessa grupper ser ut.  
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