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Abstract 

This study focuses on the previous beliefs of persons who are active in Jehovas 

Witnesses. It also focuses on the circumstances which made the person enter the 

organisation. Seven persons, four women and three men were subjects for my question 

in this study. The question formulations are as follows: How does the person’s previous 

beliefs look like? Are there any circumstances which may have made the person enter 

Jehovas Witnesses? How does the membership in the organisation give the person 

meaning?  The persons are all living in the area of Småland, in south of Sweden. The 

conclusion is that all of the informants have in some way expressed some sort of faith, 

weather it consists of a believe in God, a guardian angel or something else.  

Keywords 
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Förord 

Denna uppsats hade inte funnits om det inte varit för att personer inom Jehovas Vittnen 

snällt ställt upp som intervjupersoner, avsatt tid för att besvara mina frågor och vänligt  

bemött mig på sin lediga tid. Enormt stort tack till er, ni gjorde min uppsats möjlig.  

Tack också till alla Vittnen som vänligt diskuterat Bibeln med en inbiten ateist över en 

kopp te och som på så vis sått fröet till denna uppsats. Jag vill också rikta ett stort tack 

till såväl handledare som examinator. Pierre Wiktorin, du ska ha ett enormt tack för ditt 

tålamod. Och tack mor och far, för er nyfikenhet.  

Ett tack till Madde, för all pepp i uppsatsens början. Slutligen, tack till Klara, you poetic 

and noble land-mermaid, tack för att du tror på mig. <3  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1. Inledning 

I detta kapitel kommer inledningens olika delar att avhandlas. Dessa är syfte och 

frågeställningar, tidigare forskning, teori, metod och material. Kapitlet avslutas med en 

källkritisk diskussion.  

Uppsatsens namn kommer från en av mina intervjupersoner, Lisa som sa de orden när vi 

pratade om normer i livet för de som är Vittnen, respektive de som inte är det. 

Jag minns att hon tittade på mig över den blåvita koppen från Wood and Sons och sa  

förvånat ”men om du läst Bibeln, hur kan du då inte tro på Gud?”. Jag satt vid mitt 

köksbord och drack te med två unga kvinnor från Jehovas Vittnen och det var där och 

då mitt intresse för organisationen uppstod. Kvinnan såg nämligen på mig som om min 

verklighetsbild var ytterst spännande. Jag kände mig nästan snuvad på konfekten, det 

var ju jag som skulle försöka skapa mig en bild av vittnena, jag hade inte räknat med att 

själv få nyfikna blickar. För jag är ju ateist - dåre - om vi får tro psalm 14:  

Den oförståndige säger i sitt hjärta: 

”Det finns ingen Jehova.” 

De handlar fördärvligt, de handlar avskyvärt i sina gärningar. 

Det finns ingen som gör det goda.  

- Ps. 14:1 Nya Världens översättning av den Heliga Skrift 

Med den texten i bakhuvudet har jag bättre förståelse för den unga kvinnans nyfikna 

blick. Denna uppsats är för mig ett avstamp i att försöka förstå människors religiositet 

på ett bättre sätt och därmed bli en bättre lärare och medmänniska. Vilka är 

människorna som går med i Jehovas Vittnen? Hur ser deras tankar och tidigare 

religiositet ut? Valet att skriva en uppsats med empiriskt material från människor som är 

med i Jehovas Vittnen är dock inte enbart baserat på nyfikenhet. Sverige är en öppen 

demokrati där många olika trosuppfattningar kan flöda. I mitt arbete som lärare är det 

därmed extra viktigt att kunna möta unga med olika trosuppfattningar. Jag har därför 

valt att fokusera på personer som är med i Jehovas Vittnen. Barnen till två av mina 

intervjupersoner har själva fått erfara vad det kan innebära att bli retade i skolan: 

När de [barnen] blev äldre fick jag inte säga ett endaste ord från Bibeln. De blev 
retade i skolan för att ’de var Jehovas Vittnen’ men det var de ju inte - det var ju jag 
som var vittne! — det området vi bodde i då, där var alla väldigt lika. Olikheter 
tolererades inte. 
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- Karin   

Ja, området var ju väldigt så, att det som räknades var karriären och det materiella. 
Där bodde inga invandrare och inga andra religioner alls. De hade ju ingen aning om 
hur de skulle hantera andras tro. 
- Nils  

1.1 Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel presenteras syfte och frågeställningar som arbetats fram för denna 

studie.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka medlemmar i Jehovas Vittnens eventuella 

tidigare trosuppfattning och hur mening skapas för dem inom organisationens väggar. 

Det är också i uppsatsens syfte att dessa svar artikuleras själva av medlemmarna i 

Jehovas Vittnen. Följande frågeställningar har utifrån syftet utarbetats:  

- Hur såg personens trosuppfattning ut innan inträde i Jehovas Vittnen?  

- Finns det några omständigheter som gör att personen gått med i Jehovas Vittnen? 

- Hur ger medlemskapet i organisationen personen mening?  

1.2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras och redogöras för. Detta finns 

till för att ge läsaren en övergripande bild av hur forskningsläget ser ut.  

Den tidigare forskningen om Jehovas Vittnen har jag kunnat uttyda fokuserat kring 

avhoppare från organisationen samt på blodfrågan, med olika infallsvinklar. Pernilla 

Liedgren Dobronravoff har disputerat i socialt arbete  och skrivit Att bli, att vara och att 1

ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas Vittnen i Sverige. Det är en 

avhandling från 2007 som behandlar in och utgångar i Jehovas Vittnen, där det 

teoretiska perspektivet utgår från socialpsykologiska teorier, bland att individerna 

förändrar sina värderingar genom medlemskapet. Empirin utgörs i huvudsak av 

intervjuer med 20 personer. Dobronravoff menar att en förutsättning för att 

intervjupersonerna skulle bli medlemmar var att de var mottagliga för Jehovas vittnens 

 Högskolan i Dalarna, Pernilla Liedgren, 2017-02-26.1
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budskap, men också att det skeende i livet de befunnit sig i var en period präglad av 

öppenhet för nya intryck. Studien berör in och utgångar från en organisation är starkt 

hierarkisk och präglas av stark social kontroll.   Avhandlingen finns på avhandlingar.se 2

och var den enda avhandlingen som fanns vid sökning på Jehovas Vittnen. Liedgren 

Dobronravoff har också skrivit artikeln Strategies among young Jehovah’s Witnesses in 

compulsory school in Sweden ihop med Lars Andersson (verksam inom institutionen för 

vårdvetenskap, Ersta Sköndal Högskola). Den publicerades 2013 i tidningen  

International Journal for the Study of New Religions och behandlar hur 

högstadieungdomar använder sig av olika strategier för att hantera omgivningens 

värdesystem - som skiljer sig åt från deras eget. Informanterna var vid tiden för 

intervjun vuxna, och cirka 10-30 år hade förflutit sedan de gick i skola. Strategierna de 

båda forskarna hittade var att informanterna stod upp för sin tro, undanflydde frågor och 

uppvisade ett undanflyende beteende när de inte kände sig bekväma. Några utvecklade 

också en viss acceptans för den världsbilden som samhället utanför Jehovas Vittnen 

hade, vilket gjorde dem mer anpassningsbara i skolmiljön. De informanter som hade 

högst frånvaro i skolan var de som (ibland högljutt) stod upp för sin tro. De upplevde 

sig isolerade och ibland kände de oro för att göra fel, göra något som inte de själva eller 

organisationen skulle godkänna.  3

En bred studie genomfördes av sociologen Andrew Holden 2002, som heter Jehovah's 

Witnesses: portrait of a contemporary religious movement.  Den är inte bara en studie 4

som ämnar att skapa en bredare förståelse för organisationen och dess nuvarande 

struktur utan den vill också beskriva vittnenas egna verklighetsbild. Teorin som används 

är sekulariseringsteorier och därmed också organisationens syn på omvärlden. 

Slutsatsen är att Jehovas Vittnen undkommer sekularisering i större utsträckning än vad 

andra religiösa organisationer gör.   5

 Liedgren Dobronravoff, Pernilla, Att bli, att vara och att ha varit: om ingångar i och utgångar ur 2

Jehovas Vittnen i Sverige, Socialhögskolan, Lunds universitet, Diss. Lund : Lunds universitet, 2007,Lund, 
2007.

  Liedgren Dobronravoff, Pernilla & Lars Andersson Strategies Among Young Jehovah's Witnesses in 3

Compulsory School in Sweden, Age 13-15, a Case-Study, International Journal for the Study of New 
Religions, vol 4, no. 1, 2013. 

 Holden, Andrew, Jehovah's Witnesses: portrait of a contemporary religious movement, Routledge, 4

London, 2002.

 Holden, 2002, s. 174.5
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Religionssociologen Mia Lövhiem har skrivit en avhandling som använder teorier om 

plausibilitetsstrukturer. Den empiriska datan samlades in hos ungdomar som på olika 

sätt kan få sin plausibilitetsstruktur ifrågasatt via Internet, där nya samtal och diskurser 

kan föras, och unga kan söka mening. Teorierna som används är teorier framtagna av 

Slevin som berör hur kulturer överförs från människa till människa via Internet.   6

Leg. psykolog Marianne Englund blev vid 34 års ålder utesluten från Jehovas Vittnen. 

Hon samarbetar idag bla. med organisationen Hjälpkällan, vars syfte är att erbjuda 

stöttning till personer som vill lämna slutna religiösa sällskap, på vilken sida Englund 

har en frågespalt. Hennes arbete har uppmärksammats av Utbildningsradion (UR) som 

filmat en föreläsning - riktad mot högskolan - av henne, där hon utifrån sitt perspektiv 

som före detta vittne och som psykolog berättar om hur heder, skam och skuld används 

för att kontrollera individer. Föreläsningen hölls 2015, i Nalen konferenslokal i 

Stockholm.   7

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer den teoretiska modell som används i uppsatsen att presenteras. 

Det är teori från sociologen Peter L. Berger och till viss del också Thomas Luckmann 

som kommer att användas i denna uppsats, begreppen socialisering och 

plausibilitetsstrukturer kommer att användas för att förstå materialet.  

1.3.1 Socialisering  

I The Sacred Canopy - elements of a sociological theory of religion beskriver författaren 

och sociologen Peter L. Berger världen vi lever i som en social konstruktion, vi 

människor socialiseras naturligt i den värld vi befinner oss i. Det går också åt andra 

hållet, då samhället blir ett resultat av människors aktiviteter. Denna skapade verklighet 

förs vidare från människa till människa, över generationer.  Samma mänskliga aktivitet 8

som skapar samhällen, skapar också religion, menar Berger. Vidare är det rimligt att se 

 Lövheim, Mia, Intersecting identities: young people, religion, and interaction on the Internet, Univ., 6

Diss. Uppsala : Univ., 2004,Uppsala, 2004.

 Utbildningsradion, Sekters psykologiska konsekvenser, 2017-02-24.7

 Berger, Peter L., The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion, Doubleday, Garden 8

City, N.Y., 1969, s. 3
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på religion som att den formas av människor som i sin tur reproducerar religionen i sina 

liv. Individen reproducerar också normer, värden och attityder inom ramen för 

socialisering.  9

Berger menar att socialisering kan bli beskriven som en lärandeprocess, att en individ 

lär sig den nya kulturen, blir initierad, lär sig de sociala koderna och identiteterna som 

skapar just den specifika, sociala strukturen. Vidare, understryker Berger, finns det en 

dimension som inte får gå förlorad. Individens förmåga att inte bara lära in det som 

finns runt hen, utan också att anpassa sig till den givna kontexten och därmed också 

göra dem till sina. Personer skapar också själva den kontext de befinner sig i. Därmed 

blir hen någon som inte bara äger den nya sociala strukturen, utan också en person som 

representerar och uttrycker den.  Berger lyfter att individen inte är en passiv deltagare 10

utan en skapare av den sociala världen, och därigenom också av sig själv. Det kan röra 

sig om att tex. ifrågasätta sin verklighetsbild i mötet med andra människor tex. när en 

person som dricker alkohol möter en nykterist, när en person som röstat på Liberalerna 

möter en övertygad Vänsterpartist eller när två personer från olika kulturer möts.  11

Termen internalisering är en viktig del i socialiseringen. Internalisering innebär för 

individen att hen åtar sig de roller, normer och värderingar som erbjuds och förvaltar 

dessa. Det människan skapat ses av individen som något självständigt, som har en given 

plats, en given ordning.  Normer, mentala processer och värderingar blir införlivade 12

hos individen och de blir en del av hen själv om hen internaliserar dem, tex. att 

personen som dricker alkohol blir nykterist.   13

1.3.2 Nomos  

Berger introducerar också begreppet nomos. Det är ett begrepp som förklarar den 

verklighet som skapats av socialisationen, ungefär produkten av socialiseringen. Nomos 

är, menar Berger ett slags skydd för individen och gruppen mot yttre hot (anomi). Inom 

nomos skapas trygghet, stabilitet och frånvaro av kaos (anomi). Det är inte en slutgiltig 

 Berger, 1969, s. 48.9

 Berger, 1969, s. 15.10

 Berger, 1969, s. 18.11

 Berger, 1969, s. 17.12

 Berger, 1969, s. 19.13
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produkt, utan bör ses som en process som är föränderlig - eftersom socialiseringen 

också är en föränderlig process.  Jag har valt att ta med detta då det för denna uppsats 14

är relevant att genom teori anta att religionen bygger den sociala verklighet vi lever i. 

Nomos är - i sin fulla glans - något som individen tar för givet, menar Berger, det är 

som ett normsystem som skapats av människor, som förklarar världens ordning. Nomos 

blir således något som för den gruppen kan vara svårt att identifiera - men det finns där 

alltjämt. Ungefär som en föränderlig sänghimmel som finns över grupp och individ. 

Anledningen till att nomos tas för givet är att den har internaliserats av individen via 

socialisering.  Nomos blir också en slags struktur som ger mening och som upprätthåller 

världen och individens världsbild.  15

1.3.3 Plausibilitetsstrukturer  

Om något är plausibelt är det något som det finns rationella skäl att tro på. Peter L. 

Berger menar att socialt skapade världsbilder i samhället upprätthålls av specifika, 

sociala processer. Dessa processer upprätthåller och underhåller samhället, gruppen eller 

världarna de skapats i. Varje värld, samhälle, grupp eller individ har en egen bas att utgå 

ifrån, en bas som utgörs av upplevda sanningar och upplevd verklighet. Basen skapas av 

sociala processer och kallas för plausibilitetsstruktur.  Vi kan tänka oss 16

plausibilitetsstrukturen som en sänghimmel (”a canopy” på engelska). Innanför 

sänghimlen finns det sociala samspel och gemenskaper som upprätthåller verkligheten. 

Människor kan också omvärdera sin egen plausibilitetsstruktur, sin egen uppleva 

verklighet. Berger och Luckmann menar att med social gemenskap och interaktion kan 

den subjektiva verkligheten ändras och ny skapas. De menar att när människor 

konverterar till en religion eller på annat sätt ändrar sin religiösa övertygelse måste de 

också existera i den religiösa gemenskapen för att den nya plausibilitetsstrukturen ska 

kunna hållas levande. Du måste helt enkelt vistas i kontexten för att bli en del av den.    17

 Berger, 1969, s. 22.14

 Berger, 1969, s. 25.15

 Berger, 1969, s. 45.16

 Berger, Peter L., Luckmann, Thomas & Olsson, Synnöve, Kunskapssociologi: hur individen uppfattar 17

och formar sin sociala verklighet, 3. uppl., Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2011, sid. 184.
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För att exemplifiera hur plausibilitetsstrukturer kan slås sönder via yttre påverkan 

använder sig Berger av ett exempel med Perus inkaindianer, sedda ur ett post-kolonialt 

perspektiv. För dem var deras religiösa liv och föreställningsvärld sann, eftersom den 

upprätthölls av kollektiva religiösa handlingar som för individen blir verkliga och 

sanna. När sedan Fransisco Pizarro mördade den sista inkan Atahualpa förstörde han 

inte bara ett kungarike, utan människors världsbild. Verkligheten hos indianerna i Peru 

slogs i spillror och fick omdefinieras. Nya plausibilitetsstrukturer skapades när de gamla 

rubbades och bröts. Verkligheten som varit i stort sett självskriven sanning för 

inkaindianerna kastades omkull och nya strukturer skapades.   18

För att plausibilitetsstrukturer ska kunna upprätthållas i en gemenskap behöver de 

existera i en grupp, församling eller dylikt. Berger bjuder på ett exempel: kristna i 

världen behöver sociala strukturer som ger nya generationer möjlighet att socialiseras in 

i verkligheten och som ger gruppen möjlighet att ta den upplevda världen för given. 

Plausibilitetsstrukturen kan förlora sin kraft, sin kontinuitet, sin orördhet utifrån inre - 

eller yttre - påverkan som nämndes i exemplet med inka-indianerna och deras spanska 

förgörare.  Teorin blir relevant i analysdelen för att förklara hur människor verksamma 19

i Jehovas Vittnen får sin verklighet påverkad eller upprätthållen. Det gör det lättare att 

förstå hur de känner mening när deras plausibilitetsstruktur är intakt.  

1.4 Metod och material 

I detta avsnitt kommer metod och material att redovisas. I avsnittet ’material’ kommer 

reliabilitet och validitet att diskuteras. I uppsatsen avhandlas också en etisk- 

metodologisk- diskussion i 1.4.3.  

1.4.1 Metod  

Metoden i denna uppsats är kvalitativ. Metoden för att samla empiriskt material är 

intervjuer. Sociologen Annika Eliasson menar att kvalitativa intervjuer är en bra metod 

 Berger, 1969, s. 46.18

 Berger, 1969, s. 46.19
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för insamling av mer svåråtkomligt empiriskt material som ska samlas in.  Jag valde 20

intervjuer eftersom att syftet är att de personer som blir intervjuade själva ska få berätta 

om sin tro. Därför föll enkäter som forskningsmetod bort.  

Krag Jacobsen, tidigare verksam som forskare inom kommunikation vid Roskilde 

Universitet, skriver 1993 att flera intervjuer ger möjlighet att jämföra dem med varandra 

och därmed ge ”viss säkerhet”.  Metoden att intervjua informanter lämpar sig således 21

för att undersöka personernas tidigare religiositet och trosuppfattningar då den 

möjliggör djupare svar. Sociologen Pål Repstad menar också att informanterna bör vara 

så olika som möjligt för att det empiriska materialet ska vara differentierat.  22

Det empiriska materialet kommer att växa fram mellan mig och informanterna, det är 

inget som enkelt går att samla in med någon annan metod än intervjuer. Kaj Sköldberg 

är professor emeritus i ledning och organisation och har tillsammans med Mats 

Alvesson - som doktorerat inom organisation och är verksam vid Lunds universitet 

skrivit Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.  Författarna 23

menar att det inte går att separera kunskap från kunskaparen - verkligheten som ett 

fenomen beskrivs och forskaren kan då samla in data.  Bill Gillman är hedersdoktor i 24

psykologi vid University of Strathclyde och har skrivit flertalet böcker om 

forskningsmetodik. I boken Research interviewing - the range of techniques menar han 

att det finns olika typer av informanter. Om personerna är tex högt uppsatta, med i en 

organisation eller har stark social ställning kan detta påverka deras svar, menar Gillham. 

Forskaren möter personer som kan vara särskilt skickliga inom ett visst område och har 

god kännedom om fältet forskaren vill undersöka, han kallar dessa personer för ”The 

Expert Administrator”. ”They are not naive subjects” menar Gillham.  Gillham 25

diskuterar metodologiska problem såsom att,som forskare, riskera att få svar som är väl 

 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 3., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 20

26.

 Krag Jacobsen, Jan, Intervju: konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 19. 21

 Repstad, 2007, s. 62.22

 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., 23

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008. 

 Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 8.24

 Gillham, Bill., Research interviewing the range of techniques [Elektronisk resurs], Open University 25

Press, Maidenhead, 2005, kap. 8, s. 54. 
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avvägda, inövade eller svar som informanten bedömt som ”säkra” för sig själv eller för 

gruppen. Han avslutar resonemanget med att bestämt mena att detta inte innebär att 

informanten är ohjälpsam eller att hen skulle vara beräknande på något sätt.  26

Detta har jag tagit med i beaktande då jag gjorde mitt urval av intervjupersoner. Jag 

hittade via Jehovas Vittnens hemsida en sökmotor som möjliggjorde sökning efter 

församlingar.  Då jag ville försäkra mig om att få ett brett geografiskt underlag - i 27

enlighet med Repstads metodologiska diskussion - kontaktade jag därför olika 

församlingar i Småland. Att avgränsa sig till län i Småland kändes rimligt då det skulle 

varit mycket tidsödande att ta sig runt till andra orter i Sverige. Jag ringde följande 

församlingar: Kalmar, Nybro, Mönsterås, Emmaboda, Oskarshamn, Växjö Södra, Växjö 

Norra och Tingsryd. Efter att jag lämnat mitt namn, nummer och berättat om mitt syfte 

kontaktades jag av medlemmar från Kronoberg- och Kalmar- län som ville ställa upp på 

intervju. Informanterna kommer från samma organisation, men åldersspannet är brett - 

mellan 35 och 70 år.   

All kontakt med informanterna skedde över mail, telefon eller sms. Jag upprepade syftet 

med uppsatsen och berättade att de kommer att vara anonyma, mer om detta under 

avsnittet etiska överväganden.  

1.4.2 Material  

Jag har valt att göra en kvalitativ studie där mitt empiriska material består av intervjuer 

med personer aktiva i den kristna rörelsen Jehovas Vittnen. Jag har också varit med på 

ett fredagsmöte i Kalmar där läsning ur Bibeln och tolkning av densamma förekom vid 

sidan av predikan och sång. Denna deltagande observation ligger inte till grunden för 

studien men genomfördes för att öka min förståelse för organisationen och dess 

medlemmar.  

Medlemmarna berättar om sina egna erfarenheter och upplevelser och blir därmed 

förstahandskällor. Materialet samlades in med inspelning via en iPad, något som 

samtliga intervjupersoner samtyckte till. Det var inte möjligt att göra något större urval 

gällande informanterna, utan de som kontaktade mig och var intresserade intervjuade 

 Gillham, 2005, kap 8, s.58. 26

 https://apps.jw.org/Z_SRCHMTGMAPS27
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jag. Repstad menar att informanterna dock bör vara så olika som möjligt för att 

forskningen ska resultera i ett så brett underlag som möjligt.  Samtliga intervjupersoner 28

har olika arbeten och könsfördelningen är jämn (tre män och fyra kvinnor), något som 

gör dem relevanta för studien och skapar en god grund för ett differentierat empiriskt 

underlag.  

För att studien ska vara tillförlitlig krävs det en hög reliabilitet och validitet. Att 

reliabiliteten ska vara hög innebär att studien ska gå att upprepa med liknande resultat 

som följd, skriver Eliasson.  Detta är viktigt för att resultatet ska gå att upprepa och 29

därmed säkerställa en hög vetenskaplig nivå. Kvale och Brinkmann förklarar vidare 

reliabilitet, kopplat till studier som använder intervju som forskningsmetod, att det 

handlar om att kunna säkerställa svaren. Vid hög reliabilitet ger informanterna liknande 

eller samma svar till personen som intervjuar dem. Vid en låg reliabilitet kommer 

svaren att skilja sig mycket.  Validitet handlar om att mäta det som faktiskt avser att 30

mätas. Det handlar inte enkom om att samla in empiri på korrekt sätt, utan försäkra sig 

om att svaren verkligen säger något som passar ihop med syfte och frågeställningar. 

Validitet innebär också att frågorna (därmed indirekt det empiriska materialet) ska ligga 

i linje med verklighet uppsatsen förhåller sig till (tex. begreppsförståelse). Skulle jag ha 

en fråga som löd ”hur ofta ber du?” skulle informanterna inte bara bli tvungna att på 

egen hand definiera ”ofta” - utan också vad som är en bön för dem. Detta minskar 

validiteten avsevärt, därför har dylika frågor undvikits. Jag har - på samtliga informators 

begäran - valt att skicka över frågorna innan intervjun, vilket gör att de själva får 

möjligheten att fundera djupare.   31

1.4.3 Etiska överväganden 

Som nämnts har vetenskapsrådets guide använts för att säkerställa att informanterna vet 

sina rättigheter. För att skapa trygghet för informanterna valde jag att låta dem 

 Repstad, 2007, s. 62-63.28

 Eliasson, 2013, s. 14. 29

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 30

Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 264. 

 Lindh, Cecilia & Ekman, Peter, Mälardalens Högskola, Metoddoktorn, 2014. http://www.mdh.se/31

student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071 Avläst datum: 
2017-02-07. 
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bestämma premisserna för intervjun. En intervju skedde hemma hos mig, en hemma hos 

en av informanterna och den tredje och sista genomfördes i ett rum i Rikets Sal. 

Samtliga intervjupersoner som tog kontakt med mig bad att få ha flera Vittnen med 

under intervjun. Jag sa ja till detta med hänsyn till deras önskemål. Detta indikerar dock 

att jag har fått personer som är avvägda och - som Gillham menar - en något mer 

offentlig berättelse än den som sägs när jag som forskare inte är där. Jag har också 

genomfört intervjuerna i grupp, enligt informanternas önskemål, något som också kan 

påverka det empiriska resultatet. Utöver detta har jag spelat in samtliga intervjuer, vilket 

också kan påverka det empiriska resultatet.  

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer som jag har förhållit mig till.  32

Dessa består av fyra enkla principer. Informationskravet innebär att jag som forskare 

ska informera informanterna om deras villkor och deltagande. Jag poängterade att deras 

deltagande var helt frivilligt och att de när som helst fick avbryta, eller avböja att svara 

på en fråga. Vidare diskuterade jag uppsatsens karaktär med mina intervjupersoner och 

berättade om mina studier i religionsvetenskap. Samtyckeskravet innebar för mig att jag 

försäkrade mig att deltagarna verkligen ville vara med. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet och det tog sig till uttryck för mig i och med att jag vidtar 

försiktighetsåtgärder vid sammanställandet av den empiriska datan. Enskilda namn 

fingeras, samt att medlemmarna inte kopplas ihop till någon av de tre församlingarna. 

Inspelning har använts vid intervjuerna och dessa är tillgängliga för handledare, 

examinator, opponenter och jag själv. Nyttjandekravet är det fjärde kravet som rör just 

den insamlade empirin. Det innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer för 

endast använda för forskningsändamål.” Uppgifterna får alltså inte användas för icke-

vetenskapliga syften, något som självklart inte kommer att förekomma.  Alla 33

intervjupersoner är över 18 år.  

 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs], 32

Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  Avläst datum: 2017-02-13.

 Vetenskapsrådet, 2002. 33
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2. Bakgrund 

Under kapitel 2.1 kommer Jehovas Vittnens teologi och tro att redogöras för. I avsnitt 

2.2 kommer organisationens fäste i Sverige och världen att redogöras för, men även 

deras organisationsstruktur samt vägen in i Jehovas Vittnen. 

2.1 Jehovas Vittnen - trosuppfattningar 

Jehovas Vittnen är en kristen organisation som menar att Bibeln är Guds ord, därför 

baseras deras tro på Bibeln. Guds riktiga namn är Jehova och Jesus är Guds son. Jesus 

anses vara kung över hela Guds skapelse. Guds rike kommer snart att upprättas, av Gud 

och med Jesus som domare över människor, menar Jehovas Vittnen. Då kommer riket 

att skapas på jorden, döda personer kommer att bli återuppväckta när paradiset kommer. 

På jorden ska en gudomlig regering upprättas, Satan ska störtas och allt ska bli gott. 

Jehovas Vittnen kallar sin tro för sanningen. Antingen står en person innanför 

sanningen, dvs är med i Jehovas Vittnen - eller utanför organisationen, utanför 

sanningen.   34

Organisationen växte fram under andra halvan av 1800-talet i USA. Den dåvarande 

ledaren var en amerikan vid namn Charles Taze Russell. Russell tolkade Bibelns texter 

som att de orättvisor han såg skedde på grund av att Satan kontrollerade världen. Detta, 

menade Russell och nuvarande organisationen Jehovas Vittnen, kommer att upphöra när 

de onda makterna besegrats och Jesus återkommit till jorden. Världen kommer då att bli 

ett underbart paradis - utan ondska.   35

Och när de stirrade upp mot himlen, medan han var på väg bort, se, då stod två män i 
vita kläder bredvid dem, och de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser 
mot himlen? Denne Jesus, som har tagits upp från er till himlen, han skall komma så 

här, på samma sätt+ som ni har sett honom bege sig av till himlen. 

Apg. 1:10-11 Nya Världens översättning av den Heliga Skrift 

Citatet ovan är hämtad från Jehovas Vittnens Bibel och ger en ökad förståelse för deras 

religiösa övertygelse. Även passager som Matt 24:44: Visa er därför också ni redo, ty 

vid en timme som ni inte tänker er kommer Människosonen styrker Jehovas Vittnens 

 JW, Jehovas Vittnen, https://www.jw.org/sv/ Avläst datum: 2016-12-23.34

 Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.), Religion i Sverige, 2. uppl., Dialogos, Stockholm, 2011, 35

s. 198-200.
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religiösa övertygelse att Jesus återkomst är nära. Med den kommer också undergången, 

Harmagedon, då ondskan som härskar i världen nu kommer att utplånas. Något exakt 

datum för detta skeende finns det inte, men Matteus 24:36 förklarar att: Men om den 

dagen och timmen vet ingen något, inte ens himlarnas änglar, inte ens Sonen, utan bara 

Fadern. Jehovas Vittnens syn på tex. treenigheten skiljer sig från andra kristna 

trossamfund, tex. Svenska Kyrkan. Vittnena menar att Gud är en enda, samt att Jesus är 

gudomlig vid sidan av Gud.  Detta kan jämföras med tex. Svenska Kyrkan, som menar 36

att Gud möter människan i tre skepnader (därav ordet treenighet).   37

Jehovas Vittnen är en missionerande organisation. Missionen kan bland annat motiveras 

med följande stycke ur Markus (16:15) ”Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen 

och predika de goda nyheterna för hela skapelsen.” I texten avser ”han” Jesus. Citatet är 

hämtat från  

2.2 Jehovas Vittnen i Sverige  

Det tryckta materialet utgår från USA och översätts till hundratals språk världen över, 

även svenska. Tidskrifterna Vakttornet och Vakna! används som internt material men 

också som material att dela ut till potentiella medlemmar. Jehovas Vittnen är en 

organisation som präglas av global homogenitet, deras kyrkor, Rikets Sal finns över så 

gott som hela världen.   38

Jehovas Vittnen etablerades som organisation i Sverige kring sekelskiftet 1800-1900 

och har en kontinuerlig tillväxt. Antalet förkunnare, det vill säga de som arbetar 

missionerande uppskattas vara ca 22000 år 2012.  1903 hölls den första 39

sammankomsten i Stockholm, efter att en liten skara övertygade haft bibelstudium 

1899.  Liedgren Dobronravoff skriver utifrån flera olika källor att 1900-talets första 40

 Nationalencyklopedin, Jehovas Vittnen. 36

 Svenska Kyrkan, biskop Johan Tyrberg. https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum/kyrkligt-37

abc--treenigheten  Avläst datum: 2016-12-02. 

 Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.), Religion i Sverige, 2. uppl., Dialogos, Stockholm, 2011 s. 38

198-200.

 Nationalencyklopedin, Jehovas Vittnen. 39

 Jehovas Vittnen - Årsbok 1991. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Brooklyn, New 40

York. 1991. 
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kvartal präglades av viss turbulens. August Lundborg, en ledare inom organisationen 

hade förlorat förtroendet och den amerikanska ledningen insåg behovet av ett kontor i 

norra Europa. ”Nordeuropeiska avdelningen" inrättades för att ha insyn i de 

skandinaviska och baltiska länder som hade en organisation. 1945 uppskattas antalet 

Vittnen till nära 3000 i Sverige. De gjorde sig snabbt impopulära genom sin 

vapenvägran, dvs vägran att göra militärtjänst och gå ut i krig.   41

Jehovas Vittnen är en missionerande organisation som rekryterar medlemmar på olika 

sätt. Rekryteringsbaserna är olika viktiga, några signifikanta är till exempel 

arbetskamrater vänner eller släktingar. Enligt Liedgren Dobronravoff tillhör det 

ovanligheterna att rekrytering sker via den uppsökande verksamheten. När en person 

blivit intresserad av Jehovas Vittnen erbjuds hen att studera Bibeln hemma hos sig själv 

- eller hemma hos någon annan person som redan är medlem. Material för tolkning och 

hjälp vid studierna tillhandahålls av organisationen, materialet är globalt sett homogent 

men översätts till hundratals språk. Personen som vill gå med i Jehovas Vittnen erbjuds 

att närvara under möten och senare också att ”gå i tjänsten” som innebär att personen 

tillsammans med ett annat vittne genom dörrknackning sprider läran. Hen kommer 

senare att få frågan om att döpa sig, är detta personens vilja kommer också förpliktelser 

efter dopceremonin. Dessa gäller för alla Vittnen och innefattar bland annat att inte ha 

utomäktenskapligt sex och att inte nyttja droger/tobak. Till detta kommer normer som 

gäller inom organisationen, tex. att Vittnen inte firar jul eller tar emot blod.  Vittnena 42

firar åminnelsen av Jesus död och en minneshögtid hålls.  Detta baseras på följande 43

Bibelvers:  

Och han tog emot en bägare, tackade Gud och sade: ”Ta denna och skicka den från 
den ene till den andre bland er; jag säger er nämligen: Från och med nu skall jag inte 
dricka på nytt av vinstockens produkt, förrän Guds kungarike kommer.” Han tog 
också ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav det åt dem och sade: ”Detta betyder min 

kropp som skall ges ut till förmån för er. Fortsätt att göra detta till minne av mig.” 

- Luk. 22:17-19 

 Liedgren Dobronravoff, Pernilla, Att bli, att vara och att ha varit: om ingångar i och utgångar ur 41

Jehovas Vittnen i Sverige, Socialhögskolan, Lunds universitet, Diss. Lund : Lunds universitet, 2007,Lund, 
2007, s. 31.

 Liedgren Dobronravoff, Pernilla, 2007, s.4142

 JW, Minneshögtiden, https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/minnesh%C3%B6gtiden/ Avläst datum: 43

2017-02-09.
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De trosuppfattningar som beskrivits är några av de som ligger till grund för Jehovas 

Vittnens världsbild och gudstro. Harmageddon beskrivs för att du som läsare ska förstå 

att medlemmarna i organisationen menar att de yttersta dagarna är komna. Åminnelsen 

nämns därför att det är den viktigaste dagen under året för ett vittne. Jag har också valt 

att visa organisationens bredd, deras material översätts till exempel till hundratals språk. 
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3. Resultat 

I denna del kommer resultatet att presenteras. Resultatet kommer att presenteras för sig 

i detta kapitel, i analysdelen kommer det att diskuteras. Kapitlet kommer att börja med 

en presentation av informanterna, därefter kommer empirin att presenteras. I 3.2 

presenteras det empiriska material som rör personernas tidigare tro. Under rubriken 

3.3 kommer omständigheter som lett till att personen gick med i Jehovas Vittnen att 

artikuleras, samt i 3.4 berättar informanterna om hur de känner att Jehovas Vittnen ger 

dem mening i livet.  

3.1 Presentation av intervjupersoner 

Lisa (fingerat namn) är kvinna mellan 35-40 år och bor i Kronobergs län. Lisa ägnar 

gärna tid åt sina barn, sitt hem och åt sanningen. Predikar på heltid.  

Stina (fingerat namn) är kvinna mellan 35-40 år och bor i Kronobergs län. Stina är en 

vetgirig undersköterska och läser gärna, men är även förtjust i matlagning. Stina och 

Lisa intervjuades samtidigt hemma hos Lisa.  

Anna (fingerat namn) är kvinna mellan 65-70 år och är pensionerad sjuksköterska 

boende i Kalmar län. Tycker om djur och natur och läser gärna spännande deckare.  

Harald (fingerat namn) är man, pensionär mellan 60-65 år och bor i Kalmar län. Harald 

gillar att läsa böcker, titta på filmer och har ett stort samhällsintresse. Innan han blev 

pensionär jobbade han på posten.  

Jens (fingerat namn) är man 50-55 år och bor i Kalmar län, han fiskar gärna och ser 

gärna en fotbollsmatch - lokala lag eller internationella ligor. Resande är även ett 

intresse hos Jens, som jobbar som truckförare. Anna, Harald och Jens intervjuades 

samtidigt i Rikets Sal.  

Nils (fingerat namn) är man, 50-55 år och bor i Kalmar län - gift med Karin. Nils tränar 

gärna på det lokala gymmet eller lyssnar på musik. Han är egenföretagare och gillar att 

resa.  

Karin (fingerat namn) är kvinna mellan 50-55 år, bor i Kalmar län med maken Nils. 

Karin gillar att laga mat och provar gärna nya maträtter. Även dans och träning är stora 
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intressen hos henne, ihop med sin make Nils driver hon deras företag. Nils och Karin 

intervjuades samtidigt, hemma hos mig.  

3.2 ”Jag trodde på naturen.”  

Informanten Anna berättar med orden ovan om sin tidigare tro. Kapitlet är indelat i 

teman för att underlätta för läsaren att lättare förstå informanternas tidigare tro. Det 

första, 3.2.1 är tidig religiositet, där de intervjuade personerna berättar om sin 

religiositet tidigt i livet. Meningen är att de får redogöra för den religiositeten de 

tidigast kan och vill beskriva. I kapitel 3.2.2 - Senare religiositet - berättar 

informanterna om sin religiositet innan de gick med i Jehovas Vittnen.  

3.2.1 Tidig religiositet  

Man kunde ju inte tro att Gud och Jesus fanns, för det är ju bara sagor. Så Bibeln var 
en sagobok som man inte skulle titta i, men jag kände ändå att ’det måste finnas 
något’ - men man lever livet och funderar inte så mycket mer tills det händer saker 

som är jobbiga - då vill man ha svar. Man vill veta ’finns det en mening med allt?’ 

eller ’varför ska vi vara här om det ändå bara ska ta slut?’.  

- Stina 

Här sätter hon egna ord på sin första tro, i förhållande till sin äldre bror, som menade att 

Bibeln ”bara var en sagobok”. Stina berättar vidare att hon inte trodde att det fanns en 

Gud, men att hon var ”avundsjuk” på de som hade en tro. Hon berättar att ”de som 

trodde såg ju att livet hade mening, att det fanns hopp, men själv såg jag inte då hur man 

själv kunde få en tro”. Själv är Stina inte är konfirmerad - men hon gick på alla 

undervisningstillfällena trots att hon inte trodde på Gud. ”Jag tänkte ’kan jag lära mig 

något här?’ Men nej, det fanns inget där, tyvärr (skratt). Så jag blev inte konfirmerad.”. 

Hon berättar dock att hoppet om att det fanns en Gud var det som fick henne att gå på 

alla lektionerna i Svenska Kyrkan. ”Man kan säga att jag var fylld av konflikt: något 

fanns, fast ändå inte.” summerar Stina sin tidigare religiositet.  Lisa berättar att hon 44

minns att hon inte tyckte att konfirmationsundervisningen hade någon grund och att det 

i sin tur gjorde den ointressant. Hon konfirmerade sig dock i Svenska Kyrkan och 

 Stina, 2016-12-14.44
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berättar ”Båda av oss har ju gått på konfirmationsmötena, vuxit upp med vår kristna tro 

och Bibeln har stått i bokhyllan”.   45

Hans berättar också att han är konfirmerad i en protestantisk kyrka utanför Sveriges 

gränser. När jag frågar om orsaker säger han att han nog mest konfirmerade sig ”för 

presenten” men att han ändå fullföljde sin konfirmation.  Jens, som intervjuades vid 46

samma tillfälle som Hans uppger också att han konfirmerade sig. Liksom Lisa uttrycker 

han viss skepsis och säger ”När jag konfirmerades fick jag inte berättat för mig att det 

var en sådan harmoni i Bibeln, istället fokuserades det på vad som är viktigt i kyrkan.”   47

Jag hade aldrig hört ordet Gud hemma - släkten hade lite kommunistsympatier, då 
pratade man inte om Gud. När jag började första klass i skolan pratade fröken om 

Gud, hon sa att han tyckte om oss, fanns i himlen, visste allt om oss och kunde hjälpa 

oss. ”Så är det!” tänkte jag - då var jag sju år. Det bara satte sig, jag var så glad.  48

- Anna  

Hon berättar vidare att hon sedan har förstått ända sedan dess att Gud finns, men inte 

riktigt vetat ”vem han är”. Som både barn och som ung bad Anna till Gud och han 

svarade henne. Kontakten med kyrkan när hon var barn kom via läraren som pratat med 

henne. Anna berättar att de gick till kyrkan, där prästen bland annat talade om 

treenigheten. ”Det förstod jag inte riktigt” säger Anna, men hon antog att det stämde 

eftersom prästen sa att Jesus, Gud och den heliga Anden var av samma väsen.  Jens 49

berättar också att under hans konfirmation fanns det kunskapsluckor ”det var diffust, 

alltihop”, berättar Jens om treenighetsläran. Bristen på kunskap om Bibeln och om Gud  

i konfirmationen lämnade Jens med frågor och en känsla av att han bara fick i uppdrag 

att lära sig saker att minnas utantill.   

Karin berättar att det var allt vackert i naturen som fick henne att som liten börja tro på 

Gud. Hon berättar att hon inte fick någon religiositet med sig hemifrån, men gick i 

söndagsskola. Tron på Gud har alltid varit närvarande hos Karin, hon berättar att när 

hon gick ut gymnasiet fick hon en Bibel av två vänner (en är med i missionskyrkan och 

 Lisa, 2016-12-14.45

 Hans, 2016-12-19. 46

 Jens, 2016-12-19.47

 Anna, 2016-12-19.48

 Anna, 2016-12-19.49
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en i pingstkyrkan). ”Ibland försökte jag läsa ur Matteusevangeliet, men det är ju ett 

släktregister som börjar där, så jag tyckte ju inte att det var så jättekul.” säger Karin. 

Hon berättar också att hon inte minns när hon började tro på Gud, men att det var någon 

gång när hon såg allt vackert och förunderligt i naturen.  Hennes man, Nils berättar att 50

han är konfirmerad men att han - i likhet med Hans - ”nog mest” gjorde det för ”att alla 

andra gjorde det och för presenterna”. Ingen talade om Gud i hans hem under 

uppväxten, men han minns att familjen gick på julottan eller någon annan gudstjänst vid 

jul.  51

3.2.2 Senare religiositet  

Lisa berättar att hennes förhållande till religiositet har varit komplext och inte alltid 

enkelt, hon beskriver sin gudstro i förhållande till sin mans ”jag var väldigt motsträvig”. 

uppger Lisa. Det hon uppger som motsträvigt var hennes ovilja att ifrågasätta sin egen 

världsbild. Hon berättar att hon, till skillnad från sin make inte kände att hon riktigt 

visste varför hon trodde som hon gjorde innan hon blev vittne. ”Det var mest hörsägen” 

berättar hon. Ifrågasättandet av sin egen världsbild och sin religiositet kom när hon fick 

barn. ”När vårt barn var baby ville jag döpa honom, för det är så man gör menade jag 

då. Det var inte något konstigt i min värld: ’Dop ska vi ha!’”. Hon berättar att hennes 

man frågade henne varför hon ville att barnet skulle döpas och Lisa sa att om något 

hände deras barn skulle han ju vara hos Gud.  Lisa artikulerade där dels en gudstro, 52

men också tron på dopets kraft - även om hon själv berättar att hon inte riktigt visste 

varför hon ville det, utan mest gjorde som ”alla andra”.  53

Stina berättar att något år innan hon började studera Bibeln med Jehovas Vittnen fick 

hon en bok av sin svärmor som heter ”Vad lär Bibeln?” som är utgiven av Jehovas 

Vittnen. Hon berättar att ”jag insåg att jag tänkte att jag också ville ha ett hopp, att det 

fanns en framtid — jag [kände] att det [framtidstron] kom precis när jag behövde det 
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och det var precis vad jag behövde”. Stinas dåvarande sambo - senare make - 

sympatiserade med vittnena.  54

Hans blev - liksom alla andra intervjupersoner - vittne i vuxen ålder. Han berättar själv 

att han inte tyckte att han ”hade en tro i sig” men att han ändå gick i kyrkan ungefär en 

gång i veckan därför att ”om det finns en Gud måste jag bygga upp den tron för mig 

själv.” Hans berättar eftertänksamt om sin syn på sin tidigare tro: ”Jag vill inte säga att 

jag trodde på evolutionen - det kändes inte riktigt rätt, speciellt med komplicerade 

funktioner som ögon.” Han återkommer till att sökandet alltid varit viktigt för honom, 

att finna svaren på varför världen ser ut som den gör, med våld, krig och fattigdom. 

Hans svarar eftertänksamt, han trodde på något, men han har svårt att riktigt definiera 

vad - eftersom att han idag ”vet att Gud finns”.  55

Anna berättar att hennes tankar innan hon blev vittne mycket handlade om att det 

”måste vara något mer i livet - det kan inte bara vara det vi lever i nu - det måste vara 

något mer, finnas något mer som ger mening”. Anna berättar att hon konfirmerades i 

Svenska kyrkan i tonåren, men att hon inte minns så mycket från konfirmationen.  56

Nils berättar om en bilolycka som fick honom att fundera över sin religiositet och över 

livet annat än på konfirmation eller julotta: 

Jag funderade över en händelse i tonåren - det var mycket snö och bussarna kunde 

inte ens ta sig fram. En kille jag kände skulle ut och köra och olyckan var ett faktum. 
Det var tät skog och bilen var helt förstörd - men vi lyckades kräla oss ur vraket och 
liftade hem. Jag minns att jag tänkte på änglavakt då, att det var meningen att jag 
skulle leva vidare. Men sen var det inte så mycket mer med det. Även människor som 

säger att de inte tror alls så finns det ändå situationer där man kan ifrågasätta. Men 
Gud har inte funnits i min uppväxt på något annat sätt. 

- Nils 

Karin berättar att när hon födde parets gemensamma son - deras första barn - blev hon 

övertygad om att Gud fanns. ”Jag trodde Gud fanns innan, men jag blev övertygad då 

— man tänker att det måste ligga någon bakom.”.  57
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3.3 ”Varför ska du åka iväg till den där sekten?”  

Informanten Lisa berättar - utanför inspelningen - att hon sa dessa ord till sin make när 

han skulle åka på en gudstjänst en fredag. Under denna rubriken diskuteras det vilka 

omständigheter som gjort att informanterna valt att gå med i Jehovas Vittnen.  

Flera gånger under intervjun återkommer Stina till sin önskan att kunna tro, att känna 

förtröstan, hopp och framtidstro:  58

Jag började hoppas att det som stod i ”Vad lär Bibeln” var sant, jag tänkte att det hade 
varit skönt att ha en tro. Men sen är man ju lite lat. *skratt* För då tänkte jag att jag 
kanske kunde höra till baptisterna - för de är ju frälsta - eftersom det här med att 

knacka dörr inte kändes rätt. Det kändes jobbigt, men ju mer man undersökte Bibeln, 
desto mer förstod jag att Jesus gick ju faktiskt från hus till hus och sa ”tala om mig”. 
Vilka är det då som gör det? *skratt* Ja, Jehovas Vittnen. 

- Stina  

Lisa berättar hur diskussionen gick kring barndop kontra vuxendop (se också 3.3.2), att 

hon inte lyckades hitta något Bibelstycke som styrker att det förekom barndop. Istället 

var det vuxendop, något som gjorde att hon valde att ringa sin mamma och säga ”att det 

inte blev något dop. ’Inga frågor!’ sa jag till henne”. Först åtta år senare började hon 

studera Bibeln med Jehovas Vittnen.  59

När Lisa beskriver den känslan hon kände när hon tvingades inse att hon inte kunde 

finna stöd för det hon trott var sant uppger hon dels att hon gick in i försvarsläge - hon 

visste inte varför hon tyckte som hon gjorde. Hon beskriver också att hon hade en 

känsla av att hon ”ville ha rätt” när det kom till barndop, födelsedagar och julen och att 

hennes världsbild blev ifrågasatt av motfrågan ”varför då?”.  60

Lisa beskriver också hur det hon ser i samhället har varit en bidragande orsak till att 

vilja studera Bibeln. Slagsmål i skolor, barn som skriker att de ska döda varandra och 

beväpnar sig med knivar berättar Lisa. Hon lyfter också hur religionskonflikten med 
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hennes man - som studerade Bibeln - påverkade henne när de bråkade inför att han ville 

åka iväg på möte en lördag.  61

Han hade bytt om och jag skrek ”varför ska du åka iväg till den där sekten?” — Sedan 
satte han sig på en flyttkartong som stod på övervåningen och bara tittade, för jag stod 
jämte och var arg och ifrågasatte hans vilja att åka iväg. Då tittar han på mig och 
säger ”tro utan gärning är död, Lisa”. Jag minns att jag blev knäpptyst, för han sa 

något jag faktiskt inte förstod. Det är alltså ett Bibelcitat, men det visste jag inte då. 
— Då förstod jag att han visste något jag inte förstod. Han kunde ju svara, han hade 
sina svar, det var ju jag som inte hade belägg för mina åsikter … Detta var några 

månader innan jag började studera, det var då saker verkligen började mala i mitt 
huvud. 

- Lisa 

Den inre konflikten hon kunde känna av gällande religiositeten, belyser hon genom att 

berätta om episoder som påverkade hennes verklighetsbild:  62

Det kom till en punkt - jag sa ju att jag var arg - han ville studera Bibeln men när vårt 
yngsta barn var fött hade jag så mycket tankar i huvudet. Jag kände att så mycket av 

det han har berättat stämde och jag kände att jag var tvungen att göra något. Så det vi 
gjorde var helt enkelt att börja studera Bibeln ihop med två Vittnen som kom hem till 
oss och förklarade och berättade hur det gick till. Vi döpte oss faktiskt på samma dag, 
för vi var ju övertygade tillsammans. 

- Lisa  

Detta kapitel inleddes med Stinas beskrivning av sin önskan att tro. Hennes önskan kom 

dock närmre henne när hon flyttade hem till Småland från ett annat landskap hon bott 

och arbetat i berättar hon. Allt bara stämde för Stina, hennes dåvarande sambo 

(nuvarande man) fick jobb och paret fick en lägenhet. Att allt gick så smidigt för Stina 

tolkar hon som att hon fick bönesvar. ”Jag väljer att tro att det var ett tydligt bönesvar - 

jag skulle flytta hem.”.  63

Lisa och Stina var bekanta sedan barndomen och Stina berättar att hon ”hade hört 

ryktesvägen att Lisa just blivit döpt” och tog därför chansen att fråga Lisa - när de 

träffades på stan - vilken tid minneshögtiden var. ”Jag förstår nu hur unik jag var för det 
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är ju inte så ofta någon kommer springandes och säger ’jag vill ha ett studium!’” säger 

Stina, som började studera Bibeln kort därpå.  64

Anna berättar om hur hennes nyfikenhet på religion fick henne att samtala med sin 

dåvarande granne.  65

Jag minns att jag sa att jag ville höra ’hur det egentligen är’. I efterhand har hon sagt 
att hon var nära att gå ner på knä av utmattning vid tanken på svaret, för hon hade ju 

det - redo att ge till mig - men visste att det skulle ta tid. Men för mig skulle ju 
religion vara mystiskt.  

- Anna 

Anna blev vittne i vuxen ålder och beskriver det som att hon fick svar på frågor hon 

undrat över när hon studerade med sin granne. Hon beskriver livet innan hon blev vittne 

som kaos. ”Jag hade - inte bara på eget bevåg - trasslat till livet mycket och jag orkade 

inte ta mig vidare, fastän jag kämpade alldeles otroligt mycket.”.  66

Hans berättar att han samtalade med en kollega om samhället och om livet. Mannen var 

fackligt aktiv och Hans berättar med ett leende: ”jag uppfattade inte honom som så 

religiös, utan försökte rädda honom från ’den där sekten’.” Samtalen med 

arbetskamraten fick Hans att vilja lära sig mer om religion och om Jehovas Vittnen. På 

biblioteket läste han om andra religioner och beskriver vägen till sin nuvarande tro som 

att alla religioner lagts ihop och ”skakar man till så är det detta som är resultatet” menar 

Hans och understryker att Bibeln är sann och Jehovas Vittnen är rätt för honom - hans 

sökande har lett honom rätt.  67

Den fattige mannen passerades av en otroligt rik man och jag stod jämte som en 

åskådare och tänkte ”ska det vara såhär?” - den rike reagerade inte alls. Jag pratade 
med min kompis på kvällen sen och frågade om han hade tänkt på liknande saker, 
men det hade han inte. Såna saker upplevde jag i fyra månader.  - Jens  

Jens berättar att när han var ungefär tjugofem år reste han och en vän jorden runt. Under 

resan stannade de bland annat till i Vancouver där ovanstående observation gjordes. När 

de befann sig i Australien gick Jens far bort och han beslutade sig för att åka hem till 

Sverige. Under sommaren berättar han att han började ”fundera lite över livet, 
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meningen och även livet jag levde, med fester och dylikt”. På hösten knackade ett vittne 

på dörren och Jens och de började prata, bland annat om Guds rike. ”Jag har ju 

konfirmerats, men hela grejen med Guds rike, det var… omvälvande”. Vittnet talade 

också om de yttersta dagarna med Jens, att i dem blir människor penningkära, egenkära 

och inbilska. Jens berättar att läsandet i det material han fick gav honom en enorm 

energi, han läste ut en hel bok på en kväll. Några månader efteråt började han studera 

Bibeln en gång i veckan och han berättar hur han insåg att han ”var tvungen att ta 

ställning i livet” och att han ”hittade en utväg från festandet” men också att han var 

tvungen att ”läsa på för att kunna fatta rätt beslut, det vill säga om det var något för mig 

eller inte - och det var det”.  68

Anledningen att Nils började läsa Bibeln och lära sig mer om Jehovas Vittnen är enligt 

honom själv på grund av att han ansåg att hans hustrus Bibelstudier med organisationen 

var ”det värsta som kan hända”. Han berättar vidare: ”Jag insåg dock att jag måste 

skaffa mig kunskap - bevisa vad som är fel. Jag insåg att jag måste läsa Bibeln - gå till 

botten och hitta fel. Jag hittade ju inget konstigt egentligen, jag höll på i flera år.”.   69

Karin kom i kontakt med vittnena efter att hon varit hos andra trossamfund men inte 

känt sig hemma riktigt någonstans. En dag kom Jehovas Vittnen och knackade på 

hennes och Nils dörr och hon fick en första kontakt med dem och deras tryckta material. 

Senare började hon studera Bibeln med Jehovas Vittnen.  70

Nils följde senare med Karin på möten någon gång ibland och han sticker inte under stol 

med att hans fördomar var ”att alla var suspekta”, men fick senare omvärdera sina 

åsikter eftersom han upplevde att de var vänliga och trevliga. Maken till hustrun som 

Karin studerade med pratade med Nils, de hade haft liknande intressen som unga 

(fotboll och sport). Ungefär ett år efter mötet inledde Nils fem års studier i Bibeln.  71

 Jens, 2016-12-19. 68

 Nils, 2016-12-11.69

 Karin, 2016-12-11.70

 Nils, 2016-12-11.71

!27



3.4 ”Jag har en trygg ram som jag kan agera inom.”  

Anna berättar om hur hon anser att Jehovas Vittnen ger henne en trygg ram att agera 

inom. I detta kapitlet berättar informanterna om hur de känner att Jehovas Vittnen ger 

dem mening i livet.  

Lisa berättar att hon känner sig lugnare, mindre stressad om hon jämför sina känslor nu 

med hur hon upplevde att de var innan hon blev vittne. Hon berättar att julen, med stök, 

pynt och fixande kunde vara stressande och krävande men att den press hon tidigare 

kände numera har släppt. Lisa diskuterar även hur hon ser på mod ”man måste våga 

vara annorlunda, annars flyter man bara med mängden. Och tänk om mängden har fel? 

Man måste ju våga tro på det man själv har blivit övertygad om.”. Hon berättar att hon 

känner ett skydd av att leva efter Bibelns principer, något som ger henne mening.   72

När jag hade fått svar på vad Bibeln menar grät jag av lycka. Det var inte såhär det 
var menat från start. Det var inte menat att människor skulle bli gamla och dö, enligt 
Bibeln. Jag har aldrig tänkt så, men då blev det okej, då står man ut för Gud har en 

plan för att rätta till det. Jag minns att jag verkligen grät av lycka, där och då. Sedan 
har ju vi våra problem, vi är inte bättre människor bara för att vi tror på Bibeln. Vi har 
samma typ av problem som många andra i samhället, men hoppet gör att man står ut. 

- Lisa  

Stina instämmer i Lisas ord och fyller på med att hon tycker det är skönt att veta att det 

finns någon som bryr sig, det gör att ”livet blir lättare att stå ut med när det händer 

svårigheter — att veta att det finns en mening, att ha hoppet är en fantastisk känsla.” 

säger Stina. För henne är framtidstro och förtröstan ord som hänger ihop med just 

”mening” - något hon känner när hon deltar i möten eller går i tjänsten. Ramar och 

ordning är något Stina och Lisa båda nämner som något de tycker är viktigt inom 

organisationen, något som ger dem trygghet. ”Vi har inget ’känn efter’ - för tänk om jag 

känner fel?” säger Lisa och skrattar till. Nedan kommer Anna att vara inne på samma 

spår.  73

Informanten Anna beskriver sina förhoppningar på medlemskapet i Jehovas Vittnen:  

Jag kommer ihåg en situation innan jag träffat systern från Jehovas Vittnen då jag 
tänkte ’tänk om någon kunde ge mig en ram - en stor fin ram - och inom den ramen 
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fick jag fungera precis som jag ville’. Ramen skulle skydda mig från att göra fel och 
kunna ha en frihet. Jag visste inte då att Jehovas Vittnen var precis det jag sökte. 

- Anna 

Anna beskriver i koncisa ordalag hur hennes handlande inom ramen ger henne en känsla 

av frihet. Hon vidareutvecklar sedan resonemanget med att beskriva sin första känsla 

under sitt första möte med Jehovas Vittnen. ”Jag minns känslan av att inse att här är det 

ingen som stänger in en. Alla är sina egna personer.” Anna beskriver känslan av att bli 

sedd under ett möte med en undran hon ofta fick: ”varför pratar han bara till mig?” - för 

orden som sades under talen var ord som gav henne mening berättar hon. Det kändes 

som att talaren vände sig till henne avslutar Anna.  74

Jens beskriver hur tongivande insikten att det finns ljus och mörker varit för honom. 

”Det är när man lyfter detta som livet får mening”. Jens definierade vad som var 

mörker; krig, våld och orättvisor som Satan ligger bakom. Motpolen till detta är enligt 

Jehovas Vittnen ljuset - Guds rike - något som Jens berör med orden ”att det faktiskt är 

som en regering som ska ändra situationen”. Jens har tidigare nämnt att han varit ute 

och rest och hans internationella engagemang syns.  75

Gud känner till varenda litet barn som blir fött i till exempel de afrikanska länderna. 
Ett litet barn som kanske bara lever i några dagar - sen dör - det känner Gud till. Att 

veta att det blir ett slut på dessa… tråkigheter. 

 - Jens  

Han avslutar med att säga att han numera har en ”bra känsla” när han tänker på 

framtiden. Hans fyller i och håller med och menar att han själv ”har meningen och det 

är Gud som kan allt och vet allt”. Han menar att han fått den meningen via Jehovas 

vitten, att Gud lever och ”hjälper oss”, något som Gud också gör i sina handlingar 

berättar Hans. Det är via möten, läsa Bibeln tillsammans med andra vittnen eller att 

delta i Bibelstudier som är givande för Hans. Gud kan också helt enkelt hjälpa honom 

och andra genom att använda en annan människa för att till exempel muntra upp honom 

eller andra.  Anna fyller i:  76 77
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Nu är jag en fri människa - min ram är vid och väldigt trygg. Skaparen tillåter oss ju 
att vara våra personligheter - konstnärliga uttryck med mera. Han var ju också en 

skapare och vill att vi - hans lärjungar och får - ska må bra. Sedan är det klart att jag 
går ner i svackor - eller svarta hål - ibland men då vet jag hur jag ska ta mig ut. Då är 
vännerna det bästa och att komma hit. Det hjälper så bra att komma hit.  

- Anna  

Nils berättar att hans och Karins dotter reste utomlands ungefär två år efter att han 

döpts. När hon rest mellan olika länder ett bra tag frågade Nils om de skulle mötas. Han 

berättar att han fick ta ledigt från sitt dåvarande jobb och bokade en biljett och träffade 

sin dotter i Nya Zeeland:  78

Vi bilade runt en månad och var med på minneshögtiden av Jesu död. Vi var och 
firade det och var på några möten på plats, sen åkte jag hem och hon fortsatte. Efter 
det blev resandet ett intresse även hos mig, för vi kunde ju åka till historia platser. 

Under den perioden gick företaget fortsatt jättebra, jag reste med min dotter till 
Dominikanska Republiken och byggde Rikets Sal där. Det var något helt annat, jag 
såg behoven och människor var så intresserade. 

- Nils 

Han berättar att efter den resan hade han inte bara fått lite av sin dotters lust att resa utan 

också börjat omvärdera vad han ville göra, han beslutade sig för att för att bli pionjär  79

inom Jehovas Vittnen. Nils berättar hur hans syn på äktenskap har ändrats och givits en 

större mening och tyngd. ”Mannen ska älska sig själv och älska sin hustru som han 

älskar sig själv. Man ska alltid sätta sin hustru först. Gör båda det blir det ju en 

balans.”.  Karin berättar att innan hon ”började leva efter Bibeln” var hon ganska 80

envis, men att så mycket i hennes liv kändes bättre, mer meningsfullt och fyllt när hon 

började följa Bibelns principer. Hon berättar:  81

Jag minns att jag tänkte på hur mycket råd det är om hur man ska leva i Bibeln. Jag 
minns att jag tänkte ”det är så klokt, det kan ju ingen människa ha hittat på”! När man 
provade att följa råden och såg att allt blev bättre, då blev man ännu mer övertygad. 

Jag trodde ju redan att jag var skapad av någon och då måste ju han som har gjort mig 
skrivit detta, för det fungerar ju så bra. Jag kände mig lyckligare och lyckligare, 
gladare och gladare av att följa detta och se att det blev bättre. 
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- Karin  

Nils fyller i:  82

Det du gjorde då - har jag tänkt på i efterhand när du studerade — var att tillämpa 

principen från 1Petrus 3:1: ”på samma sätt ska din hustru underordna er män så att de 
som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustrur” - för jag var ju 
inte lydig mot ordet. 

- Nils  

Karin berättar att hon upplevde både sig själv och Nils som två ganska envisa personer. 

Via Jehovas Vittnen upplever hon att hon och Nils fått mer mening i livet genom att 

leva i enlighet med Guds principer och framför allt, att förstå dem och kunna tillämpa 

dem i sitt dagliga liv. ”Jag är mycket lyckligare nu” avslutar Karin.  83
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4. Analys och diskussion  

Här kommer analysen att tematiseras utifrån teoretiska perspektivet som utgörs av 

teorier av Berger och Luckmann. Begreppsanvändning är central för att förstå 

materialet, därför har kapitlet tematiserats utifrån begreppen som beskrivits i 

teorikapitlet. Huvudrubrikerna utgörs av frågeställningarna.  

4.1 Hur såg personens trosuppfattning ut innan inträde i Jehovas 
Vittnen?  
I  1.3.2 skrev jag att det går att se på plausibilitetsstrukturen som en sänghimmel som 

omfamnar den sociala gemenskapen och upprätthåller värderingar och en 

verklighetsbild som finns på samhällelig-, grupp- eller invid-nivå. Därför blir teorin 

relevant för att förstå detta empiriska material, analysen utgörs av att förklara 

personernas tidigare religiositet med att de hade en annan plausibilitetsstruktur innan 

inträde i Jehovas Vittnen. Socialiseringen är också en viktig del för att förstå 

människorna i det empiriska materialet. En informant beskriver att hon haft kontakt med 

en signifikant andra - en lärare - som haft en stark kristen tro (3.2.1), medan en annan 

berättar att hon hade kristna vänner i gymnasiet som gav henne en Bibel. Ingen 

informant beskriver att deras tro stärktes av konfirmationen - oavsett i vilken kyrka den 

skedde. En struktur upprätthålls hos en individ, i samklang med andra individer. I  

kapitel 3.2.1 som behandlar tidigare religiositet konfirmerade Hans och Nils sig mest 

för presenten. Enligt deras dåvarande plausibilitetsstruktur var handlandet riktigt för 

dem just då, men plausibilitetsstrukturen påverkar människor och de påverkar den, inget 

befinner sig i vakuum. Eftersom en plausibilitetsstruktur upprätthålls av kollektiva 

handlingar är det dock möjligt att se på konfirmationen som ett upprätthållande av en 

gudstro - även om denna tolkning inte ligger i linje med vad informanterna uppgett. I 

kapitel 3.2.2 har informanterna börjat reflektera, fundera och tänka över sin religiositet. 

Sett utifrån det teoretiska ramverket kan en plausibilitetsstruktur ändras via yttre 

påverkan - detta kommer utvecklas ytterligare i kapitel 4.3.  
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4.3 Finns det några omständigheter som gör att personen gått med i 
Jehovas Vittnen? 
En struktur kan förändras genom yttre påverkan, informanterna berättar om saker som 

fått dem att fundera: en bilolycka, ett möte med en lärare, besök i kyrkan, samtal med 

signifikanta andra.  

Personerna i intervjuerna har på olika sätt haft kontakt med Jehovas Vittnen - eller 

människor som är kristna, innan informanterna blev vittnen. Lisas make var 

sympatiserade med vittnena, Hans kollega var vittne, Annas granne var kristen, Nils 

hustru var vittne, Stinas dåvarande sambo sympatiserade med vittnena, Karin och Jens 

kom själva i kontakt med Jehovas Vittnen, fick deras material och började studera 

Bibeln med dem. Detta går att se i ljuset av socialiseringsteori, som menar att denna 

kontakt är en slags lärandeprocess, en individ lär sig och blir en del av den nya 

kontexten. På så vis skapar personerna jag intervjuat inte bara den kontext de befinner 

sig i, de införlivar också det paket med sociala normer de får med sig via de personer de 

kommer i kontakt med och gör dessa till sina egna att reproducera. Ingen av 

informanterna kommer från ett sammanhang med mycket stark religiositet, ingen har 

heller vuxit upp i ett hem där religionen hos deras signifikanta andra är mycket starkt 

framträdande. Exempelvis beskriver Stina ett religionsförakt (Stina, 3.2.1) med till 

exempel ord från en anhörig som ville göra gällande att Bibeln var en ”sagobok”. Den 

sociala verkligheten hon vistades i upprätthöll en bild av att en tro på Gud inte var 

rimlig, inte var plausibel - samtidigt som Stina berättade att hon ville tro. Sett utifrån 

begreppet var det i mötet med Jehovas Vittnen intervjupersonernas världsbild kastades 

omkull och en ny kunde skapas. 

Sekundärsocialisering via umgängen med organisationen har enligt socialiseringsteorin 

påverkat informanterna. Dels via konkret material att läsa, men också via de sociala 

nätverken som intervjupersonen kom i kontakt med inom Jehovas Vittnen. Det är också 

relevant att i ljuset av de inledande orden i detta avsnitt, om yttre påverkan som 

informanterna berättat om lyfta Bergers term anomi. Ett hot, en upplevd fara är en 

anomi - som vi tidigare etablerat. Det går utifrån detta att se berättelserna som att det, i 

informanternas nomos uppkom anomier som hotade nomos och framtvingade en 

förändring i personens nomos - personen gick med i Jehovas Vittnen. Nomos 

stabiliserades, nyskapades och kaos och oro försvann.  
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4.4 Hur ger medlemskapet i organisationen personen mening? 
I och med att socialiseringen är en lärandeprocess, att individen lär sig den nya kulturen 

gör också att individen gör kulturens egna värderingar till sina. Informanterna i denna 

studie går därför att se i allra högsta grad som självständiga subjekt som själva - genom 

sitt medlemskap - skapar sociala värden. För att förstå det empiriska materialet är det 

inte orimligt att se på Jehovas vittnens Bibelstudium som socialisering in i ett nytt 

sammanhang. När Nils berättar att han studerade Bibeln i fem år (3.3) innan han blev 

vittne är det rimligt att i linje med teorier om socialisering se aktiviteten som ett 

skapande av verklighet och religion. Hans lärare reproducerade en social struktur som 

Nils själv gjorde till sin. Internaliseringen skedde när Nils åtog sig roller, normer och 

värderingar och gjorde dem till en del av sin identitet, den han är.  

Alla informanters plausibilitetsstruktur hade nämligen rubbats om vi analyserar 

materialet utifrån den teorin. Deras bas var inte längre vad den var på grund av yttre 

faktorer. Värden och verklighetsbilder hade kastats omkull och en ny bas fick byggas 

upp hos intervjupersonerna. Lisa berättar (3.4) att när hon ”fått svar på vad Bibeln 

menar” grät hon av lycka. Den nya plausibilitetsstrukturen som skapats av socialisering 

gav henne trygghet och mening. Samma mekanismer fungerar för de andra 

informanterna. Deras plausibilitetsstruktur ändrades, en ny bas etablerades med hjälp av 

socialisering. ”Jag är mycket lyckligare nu” menade Karin. Genom att informanterna 

fått vad de sökt efter är det föga långsökt att dra slutsatsen att deras känsla av att livet 

har mening har ökat sedan de blev vittnen. Sätter vi detta i perspektiv till Bergers nomos  

kan Annas svar (”Ramen skulle skydda mig från att göra fel och kunna ha en frihet.”) i 

avsnitt 3.4 tolkas som att hennes dåvarande nomos inte fungerade som den skulle. 

Enligt Berger ska nomos vara som en osynlig sänghimmel av värden och världsbilder 

som individen tar för given. För Anna var inte fallet så och hon sökte nya svar. Jehovas 

Vittnen gav dem till henne och via socialisering och internalisering blev hennes nomos 

förändrad och förpassades till perferin. Beskrivningen av en persons nomos går i Annas 

fall att likna vid en sänghimmel som tappat några dekorationer, men som sedan fått nya. 

Även informanternas ord om ”trygghet” och ”lycka” går att se i ljuset av Bergers term 

nomos, eftersom det som tidigare varit olyckligt och otryggt nu är tryggt och lyckligt.  
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5. Slutsats  

Under denna rubrik sammanfattas och presenteras slutsatsen för denna studie. Liksom i 

analysen kommer frågeställningarna att vara utgångspunkten för att underlätta för 

läsaren.  

5.1. Slutsats 
Personernas tidigare religiositet är förhållandevis homogen. Ingen har uppgett att de 

tillhört något annat trossamfund än ett Lutherskt, alla har deltagit i 

konfirmationsundervisningen och en majoritet är konfirmerade. Min första 

frågeställning löd ”Hur såg personens trosuppfattning ut innan inträde i Jehovas 

Vittnen?” - en frågeställning som har vållat lite problem. För att få ett mer djupgående 

resultat än det som presenterats hade troligen till exempel enkäter eller uppföljande 

intervjuer behövt användas. Det går dock att fastställa att informanterna hade antingen 

en önskan om att tro, en tro på tex. skyddsänglar, något mer odefinierbart eller en tro på 

Gud. Även informanter som angett att de inte trodde på Gud har på något vis gett 

uttryck för religiositet innan de gick med i Jehovas vittnen.  

”Finns det några omständigheter som gör att personen gått med i Jehovas Vittnen?” är 

den andra frågeställningen och de slutsatser som går att dra är att omständigheterna är 

en förändrad plausibilitetsstruktur och socialisering in i organisationen, samt annomier 

som hotar personens nomos - något som leder till att personen går med i Jehovas 

Vittnen. ”Hur ger medlemskapet i organisationen personen mening?” är den tredje 

frågeställningen som besvarades genom att medlemmarna delade med sig av sina egna 

subjektiva åsikter. De berättar om nya vänner, om lycka och om trygghet - nomos är 

stabilt i detta stadie. Det är inte för djärvt att säga att gällande de informanter jag 

intervjuat har de en ökad känsla av mening genom att vara medlemmar i Jehovas 

vittnen. De berättar om hur den sociala kontexten påverkar dem positivt, vilket besvarar 

frågan hur de ges mening.  

Vidare forskning skulle kunna vara att vidareutveckla hur medlemskapet i Jehovas 

vittnen skapar mening för individen. Fyller de olika aktiviteterna olika funktion? Finns 

det någon skillnad mellan hur män och kvinnor uppfattar tex. predikan eller att gå i 
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tjänsten? Det skulle med fördel gå att applicera feministiska, såväl som 

religionssociologiska eller antropologiska teorier för att förstå materialet.  

5.2. Pedagogiska implikationer  

I mötet mellan lärare och elev finns också anhöriga. Denna uppsats kan gott fungera 

som underlag för att öka förståelsen för hur personer - inte bara elever - ser på världen 

och på sig själva. Det finns alltid en vinst i att förstå människor bättre och denna 

uppsats torde kunna användas för att fylla ett dylikt mål.  

Den kan fungera som ett diskussionsunderlag för hur personer inom olika 

trosinriktningar ser på sig själva, eller för att öka förståelsen för hur personers tro kan ha 

sett ut innan den vidareutvecklades. Mitt mål med denna uppsats är att den för blivande- 

och verksamma lärare, ska skapa broar mellan människor och att inkluderingen och 

förståelsen för elever och deras anhöriga på så vis kan öka. 

!36



6. Referenser 

6.1 Tryckt referensmaterial 

Berger, Peter L., The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion, 

Doubleday, Garden City, N.Y., 1969 

Berger, Peter L., Luckmann, Thomas & Olsson, Synnöve, Kunskapssociologi: hur 

individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 3. uppl., Wahlström & Widstrand, 

Stockholm, 2011 

Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 3., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2013  

Gillham, Bill., Research interviewing [Elektronisk resurs] the range of techniques, Open 

University Press, Maidenhead, 2005 

Holden, Andrew, Jehovah's Witnesses: portrait of a contemporary religious movement, 

Routledge, London, 2002 

Jehovas Vittnen - Årsbok 1991. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 

Brooklyn, New York, 1991 

Krag Jacobsen, Jan, Intervju: konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund, 1993 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2014 

Liedgren, Pernilla, Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur 

Jehovas Vittnen i Sverige [Elektronisk resurs], Lund universitet, Socialhögskolan, 

Diss. , 2007,Lund, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-12586 

Liedgren Dobronravoff, Pernilla & Lars Andersson Strategies Among Young Jehovah's 

Witnesses in Compulsory School in Sweden, Age 13-15, a Case-Study, International 

Journal for the Study of New Religions, vol 4, no. 1, 2013. 

Lövheim, Mia, Intersecting identities: young people, religion, and interaction on the 

Internet, Univ., Diss. Uppsala : Univ., 2004,Uppsala, 2004 

Repstad, Pål, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev.] 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

!37

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-12586


6.2 Hemsidor 

Bibeln: Nya Världens översättning av den Heliga Skrift, https://www.jw.org/sv/

publikationer/bibeln/bi12/b%C3%B6cker/psalmerna/14/ 

Högskolan i Dalarna, http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Sok-personal/

Min-presentation/?userId=919 

Hjälpkällan, Marianne Enlund, http://hjalpkallan.se/artiklar/psykologi/presentation-av-

leg-psykolog-marianne-englund/  

Jehovas Vittnen, https://www.jw.org/sv/ 

Jehovas Vittnen, Minneshögtiden, https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/

minnesh%C3%B6gtiden/  

Mälardalens Högskola, Lindh, Cecilia & Ekman, Peter, Metoddoktorn, 2014. http://

www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/

validitet-1.29071 

Svenska Kyrkan, biskop Johan Tyrberg. https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-

trensum/kyrkligt-abc--treenigheten 

Utbildningsradion, Sekters psykologiska konsekvenser, https://urskola.se/Produkter/

193546-UR-Samtiden-Sekter-och-livet-efter-Sekters-psykologiska-konsekvenser 

Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

!38

https://www.jw.org/sv/publikationer/bibeln/bi12/b%25C3%25B6cker/psalmerna/14/
https://www.jw.org/sv/publikationer/bibeln/bi12/b%25C3%25B6cker/psalmerna/14/
https://www.jw.org/sv/
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/minnesh%2525C3%2525B6gtiden/
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/minnesh%2525C3%2525B6gtiden/
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071
https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum/kyrkligt-abc--treenigheten
https://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum/kyrkligt-abc--treenigheten
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide  

Datum för intervjun 

Ålder 

Familj 

Utbildning  

Arbete  

Kan du beskriva dig själv?  

Vad är dina intressen?  

När blev du ett vittne?  

Hur såg ditt liv ut innan du gick med i JV?  

Kan du beskriva din trosuppfattning innan JV?  

Vilken betydelse hade din trosuppfattning innan JV för dig?  

Kan du beskriva ditt förhållande till Gud som det var då?  

Vad skiljer sig mellan livet innan JV och livet nu?  

När du tittar tillbaka på din trosuppfattning innan JV, vad tänker du då?  

Vilka fördelar kan du se med att vara medlem?  

Vad gjorde att du gick med i JV?  
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