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Abstract 

The purpose of this thesis is to identify power structures and instruments of power within the 

Jehovah’s witnesses and investigate how they affect the baptized youths baptized within the 

organization. The material consists of qualitative in-depth interviews and is analyzed with 

Foucault's theories of power. The results show that the participants have a very strict 

relationship to the rules of the congregation and also that they take great care in observing 

these rules carefully. It becomes evident that young members are exposed to disciplinary 

measures from the organization. It is also quite clear that the youths internalize hegemonic 

ideals and that they therefore try to discipline themselves in order to achieve a self image as a 

good servant of God. The participants concede that they are constantly being surveyed by the 

congregation and they also express that God is constantly surveying them. Within the 

organization there is a reward/punishment system which’s purpose is to strengthen the will to 

follow the organizations rules. 

 

My investigation shows that there are power structures and instruments of power within 

Jehovah’s witnesses that strongly affect the world within which the interviewees live. The 

instruments of power identified in this thesis drill the participants’ mental and physical 

operating space. In the thesis I also differentiate power structures within the organization. 

Foucault’s diffuse concepts about “the power” are concretized using the organization of 

Jehovah’s witnesses. The ones who represent “the power” are the ones who gain an 

advantageous position within the organization, but “the power” also stems from the 

atmosphere, discourse, and hegemonic ideals that surround the organization. 
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Inledning 
 

Jag minns mitt första besök av Jehovas vittnen. De stod utanför min dörr och önskade samtala 

med mig om livets mening. Jag var mycket trött på grund av gårdagens bestyr; kännedom om 

livets mening var lågprioriterat. Men de två medelålders männen strålade av religiöst 

engagemang och övertygelse och jag kunde inte låta bli att bjuda in dem för en konversation. 

De hade en väldigt trevlig framtoning men det fanns något mekaniskt i deras svar på mina 

frågor. Svaren kändes inlärda och med få inslag av egen reflektion, som om de läste ifrån ett 

manus.  

Gång på gång uttrycks negativa åsikter om Jehovas vittnen ifrån människor i min omgivning; 

åsikter underbyggda med fördomsfulla argument framförda som om de vore fakta. Att 

organisationen vore manipulativ, frihetsberövande och dess medlemmar hjärntvättade. Till 

slut tröttnade jag på att låta hörsägen fungera som enda källa till kunskap och valde därför att 

själv undersöka maktstrukturer och maktinstrument inom organisationen.  

Få studier har gjorts på Jehovas vittnen i Sverige - och ännu färre har behandlat ungdomar i 

rörelsen - trots att det är en växande rörelse med anknytning till de flesta städer. Detta 

akademiska ointresse är förunderligt då rörelsen är stor över världen och med många 

trosföreställningar som skiljer dem ifrån andra kristna religionsinriktningar. I Sverige både 

proklameras och negligeras religiös tolerans. Forskning kring mindre religiösa grupper är av 

intresse för att informera om vilka trosföreställningar som olika grupper har, och hur detta 

påverkar deras roll i samhället och samhället i sig. Ungdomsforskning är över lag ovanligt i 

Sverige och det behövs fler studier som behandlar ungdomars livsvärld över lag (Larsson, 

Talande tro, 2003: 21-22). Det här är en studie som behandlar ungdomars livsvärld i 

förhållande till maktstrukturer i den understuderade religiösa rörelsen Jehovas vittnen.  
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Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte med uppsatsen är att identifiera maktstrukturer och maktinstrument inom 

organisationen Jehovas vittnen. Mitt syfte är också att undersöka hur döpta ungdomar inom 

rörelsen förhåller sig till dessa maktstrukturer och maktinstrument, samt påverkar deras 

livssituation. Det är min förhoppning att uppsatsen ska bidra med förståelse för rörelsen 

Jehovas vittnen och hur det är att vara ett ungt, döpt vittne i Sverige. Frågeställningarna lyder 

därför:  

1) Vilka maktstrukturer kan urskiljas i de unga Jehovas vittnenas livsvärld och hur förhåller 

sig de unga Jehovas vittnena till dessa maktstrukturer?  

2) Vilka maktinstrument kan urskiljas i de unga Jehovas vittnenas livsvärld och hur förhåller 

sig de unga Jehovas vittnena till dessa maktinstrument? 
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Bakgrund  
 

Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet har sitt ursprung i USA. Rörelsen började som 

en liten utbrytargrupp från ett adventistiskt samfund
1
 i slutet av 1800-talet. Initiativtagaren till 

utbrytandet och rörelsens grundare hette Charles Taze Russell. Russel hade rollen som 

president inom rörelsen och få kunde ifrågasätta hans beslut. Efter honom följde tre 

presidenter med liknande maktposition innan rörelsen organiserades om till den struktur den 

har idag (se modell 1) (Cronn-Mills, 1999: 35-45). Under de drygt 100 åren som rörelsen har 

existerat har antalet medlemmar ökat enormt över hela världen. Enligt Liedgren Dobronravoff 

finns det idag ungefär 22 000 döpta vittnen över 3 000 församlingar i Sverige (2007:15). 

Under dessa drygt 100 år har en säregen teologi och organisation utvecklats, som skiljer sig 

ifrån andra kristna samfund  

Medlemmarna inom rörelsen har vanligtvis enklare, manuella yrken. Det beror på att 

organisationen råder medlemmarna att välja yrken som inte kräver för mycket engagemang så 

att medlemmarna istället kan ägna sin tid och energi åt tron och rörelsen. Organisationen 

försöker även samla flera vittnen på samma arbetsplatser så att vittnena kan stötta varandra. 

Inom organisationen finns det ett nätverk av arbetsgivare och arbetstagare inom bland annat 

städbranschen. Det underlättar vittnenas ansträngningar att arbeta tillsammans med andra 

vittnen, enligt Liedgren Dobronravoff (2007: 156-157). Medlemmarna, framför allt männen, 

har möjlighet att göra religiös karriär inom organisationen. Männen har möjlighet att nå fler 

ämbeten än kvinnorna, som förutom mindre ämbeten även kan åtnjuta social status som god 

stöttande maka till en högt uppsatt man. Inom rörelsen kan man få bekräftelse från andra 

medlemmar genom att tillbringa mycket tid och arbeta för församlingen eller genom att värva 

medlemmar. Denna bekräftelse appellerar starkt till de flesta medlemmarna (Liedgren 

Dobronravoff, 2007: 155). 

Moderniseringen har medfört religiös tolerans vilket ökar möjligheterna för Jehovas vittnen 

att sprida sin lära. Den nya teknologin, som en produkt av moderniseringen, används flitigt av 

organisationen för att värva nya medlemmar. Publicerade bilder på deras huvudkontor 

framställer inte rörelsen som anti-materialistisk eller anti-modern utan som ett framgångsrikt 

globalt företag som stoltserar med en modern och rationell image Samtidigt projicerar de en 

självbild som asketiska, anti-materiella och anti-moderna i sättet de lever på och i deras 

                                                           
1
 Adventism är en rörelse inom kristendomen som betonar att Jesus snart ska återkomma till jorden. 
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avståndstagande från världen. De vägrar involveras i världslig politik och den Styrande 

kretsens moraliska fördömande av homosexualitet, abort och sexuell frihet gör att vittnena 

avstår ifrån moderna friheter (Holden, 2002: 174-175).  

Organisationen 

Vid beskrivningen av Jehovas vittnens organisation använder jag mig av Liedgren 

Dobronravoff modell (2007:26) som beskriver hierarkins organisation i sju nivåer.  

Huvudkontor, Betel, New 

York 

Område 

Krets 

Församling 

Bibelstudiegruppen 

Familjen/Individen 

 

Modell 1: Jehovas vittnens organisation 

Familjer och individer engagerar sig i församlingar om ungefär 100 personer. För att få kallas 

ett Jehovas vittne ska individen vara döpt och rapportera gjorda timmar i ”tjänsten” varje 

månad. Tjänsten är vittnenas benämning för mission och innebär att vittnena ska försöka 

värva nya medlemmar till organisationen. Detta sker vanligtvis genom ”dörrknackning” där 

individen går från hus till hus och predikar sina läror. Tjänsten kan också utföras genom att 

exempelvis kontakta personer på allmänna platser eller försöka värva personer via Internet 

(Liedgren Dobronravoff, 2007: 28-29). 

Bibelstudiegruppen består av 10-20 individer som studerar Bibeln tillsammans. Varje grupp 

leds av en Äldstebroder eller en Biträdande tjänare, som alltid är män. Endast män kan erhålla 

högre ämbeten inom organisationen. Äldstebrödernas uppgifter i församlingen, förutom att leda 

bibelstudiemöten är att ”finnas till hands i församlingen”, som Liedgren Dobronravoff 

beskriver det (2007: 27). Det innebär att de ska ”hålla efter” de medlemmar som inte följer de 

uppsatta principerna, beteendereglerna. Äldstebröderna råder de syndande medlemmarna hur 

de ska kontrollera de felaktiga beteenden och delar ut straff till dem när de tycker att det 

behövs. Församlingsvännerna kan även rådfråga Äldstebröderna i mer privata ärenden. 

Utöver detta planerar de Äldste och håller tal i församlingen under de två mötena i veckan. 
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Trots många tidskrävande uppgifter inom församlingen arbetar de Äldste ofta heltid för att 

försörja familjen (Liedgren Dobronravoff, 2007: 27). De som tillser församlingarna kallas 

Kretstillsynesmän. Kretstillsynesmannens uppgift är att resa runt bland församlingarna inom 

ett område och kontrollera att de följer organisationens regler och normer. De är även 

överordnade Äldstebröderna och rådfrågas ibland av dessa vid svårbedömda fall av 

uteslutning (Holden, 2002: 186-187). 

Nivån ovan församlingarna är kretsen. Den utgörs av ungefär 20 församlingar. Tillsynen av 

kretsarna görs av områdestillsyningsmannen som arbetar på områdeskontoret, Betel. Betel är 

ett avdelningskontor där religiös litteratur översätts och trycks. Varje betel ansvarar för ett 

större område (oftast en nation) och områdets församlingar kan vända sig dit för råd i religiösa 

frågor (Holden, 2002: 185). I Sverige har organisationen nyligen centrerat avdelningskontoret 

till Arboga. De som arbetar på ett Betel kallas beteliter och är heltidsanställda av 

organisationen (Liedgren Dobronravoff, 2007: 27).   

Den högsta nivån, den över områdesnivån, är huvudkontoret i Brooklyn, New York. Även det 

kallas Betel. ”Här dras de stora riktlinjerna upp för organisationen”, skriver Liedgren 

Dobronravoff (2007: 28). Sedan slutet av 1990-talet har ledningsgruppen varit uppdelad i två. 

Den ena gruppen fokuserar på praktiska frågor, den andra på teologiska. Den teologiska 

gruppen består av den Styrande kretsen. Medlemmarna i den Styrande kretsen har sedan den 

inrättades varierat i antal och idag består den av nio äldre män, vilka är tillsatta på livstid 

(Liedgren Dobronravoff, 2007: 28).  

Teologin 

En vanlig missuppfattning som måste klargöras att det endast är döpta 

församlingsmedlemmar som kallas Jehovas vittnen. Det är först som döpt som man är en 

fullvärdig medlem och det är endast döpta medlemmar som kan bli uteslutna. De teologiska 

säregenheter som är mest välkända hos Jehovas vittnen är bland annat deras stränga plikt till 

missionen. De utmärker sig även i deras förhållande till blod. De äter inte blodmat och de 

vägrar ta emot blodtransfusioner. Detta har medvetandegjort en problematik angående 

läkarkårens etiska förhållanden till Jehovas vittnen i akut behov av blodtransfusioner (Se 

exempelvis Mann, Votto, Kambe, McNamee, 1992; Cronn-Mills, 1999: 53-54).  

Jehovas vittnen lever efter ett stort antal livsregler, eller principer, som den Styrande kretsen 

har uttolkat ur Bibeln. Dessa principer gäller för alla församlingar världen över. Många av 

http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:%22Mann+MC%22
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:%22Votto+J%22
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:%22Kambe+J%22
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:%22McNamee+MJ%22
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principerna kan medlemmarna tänja lite på, men organisationen förordnar att man lever 

strängt efter samtliga principer. Exempel på övergripande principer är att hata våld, vara 

ödmjuk och inte ha sex utanför äktenskapet. Organisationen utarbetar även tolkningar för var 

gränsen går vid de mer allmänt hållna principerna. Exempelvis inkluderas all form av sexuell 

stimulans – inräknat petting och onani - till sex utanför äktenskapet (Cronn-Mills, 1999: 51-

54).   

Jehovas vittnen anser liksom de flesta kristna samfunden att Jesu offer för mänskligheten 

innebär en lösen; en möjlighet för var människa att nå Paradiset för de som tror på Honom. 

Enligt vittnena har Satan fått chansen att styra världen. Gud gav honom chansen för att bevisa 

för människorna hur illa det går om de följer Satan istället för Gud, så som Eva och Adam 

gjorde i tidens begynnelse (Vad lär Bibeln, 2009: 109-110). Jehovas vittnen delar upp 

verkligheten i tre världar, med en tydlig oppositionell dikotomi. De tre världarna utgörs av 

Satans värld, Jehovas vittnens värld och Jehovas värld. Cronn-Mills visar att vittnena gör en 

absolut uppdelning mellan de tre olika världarna. Beteenden, begär, tankar tillhör antingen 

den onda världen eller den goda oas som Jehovas vittnens värld utgör i Satans värld. Jehovas 

värld existerar inte förrän armageddon inträffar (Cronn-Mills, 1999:135-139). Cronn-Mills 

förklarar att Jehovas vittnens organisation är bron mellan Satans värld och Jehovas värld. 

Bron är smal och det krävs en karta för att se var man ska gå. Okunskap och många lockelser 

kan leda till att människan snavar och faller av bron, tillbaka till Satans värld. Dålig kunskap 

kring Jehovas principer förmörkar kartan och gör vägen omöjlig att se. Cronn-Mills menar att 

metaforerna används inom Jehovas vittnen och uppmanar till en strikt hållning på principerna 

och kontinuerligt studerande av Bibeln, vari kartan kan upptäckas.  

Gud kommer att återkomma till jorden för att förgöra alla onda människor (icke-vittnen) och 

upprätta ett Paradis på jorden. Där kommer de rättroende (Jehovas vittnen) uppväckas av Gud 

ur det dvalaliknande tillstånd de försatts i efter döden. Guds återkomst kallas Armageddon, 

Domedagen (Liedgren Dobronravoff, 2007:29). Organisationen har vid flertalet tillfällen 

under 1900-talet officiellt uttalat specifika datum då Armageddon ska inträffa. Den senaste 

tidsangivelsen som Domedagen har uttalats vara förestående är 1975. Efter 1975 har 

organisationen hävdat att datumet inte definitivt kan utläsas utifrån Bibeln men de kvarstår 

vid föreställningen att domedagen kommer inträffa snart (Beckford, 1975: 220; Liedgren 

Dobronravoff, 2007: 29).  
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Olikt de flesta kristna samfunden tror Jehovas vittnen på att Fadern, Sonen och den Heliga 

ande är tre olika väsen. Jesus och Jehova är därför inte samma person. Helig ande anses inte 

vara en person utan Jehovas gudomliga kraft.  Jehovas vittnes officiella hemsida hänvisar 

bland annat till Matt. 24:36 i frågan: ”Han sade till dem: ’Ni då, vem säger ni att jag är?’ Till 

svar sade Simon Petrus: ’Du är Messias, den levande Gudens Son.’ Jesus svarade och sade till 

honom: ’Lycklig är du, Simon, Jonas son, eftersom kött och blod inte har uppenbarat det för 

dig, utan min Fader som är i himlarna’”. Med bibelhänsvisningen vill de klargöra att Jesus är 

Jehovas son men inte Jehova själv (Watchtower Online Library, 2013-01-02). 

 

Tidigare forskning 
 

Forskningsläget tillåts vara långt och ska sätta in läsaren i den begränsade forskning om 

Jehovas vittnen som finns och som berör min egen forskning. Mycket litet forskning kring 

Jehovas vittnen har bedrivits i Sverige och undersökningar som behandlar ungdomar i 

rörelsen är över lag mycket ovanlig (Larsson, 2003: 21-22).  Den forskning som gjorts kring 

Jehovas vittnen har till stor del medicinsk karaktär och behandlar vittnenas inställning till 

blodtransfusioner och hur den korrelerar med läkaretiken (se exempelvis (Mann, Votto, 

 Kambe, McNamee, 1992). Det har även skrivits en hel del böcker av biografisk karaktär om 

avhoppare ifrån Jehovas vittnen. Den kanske kändaste av dessa böcker är Samvetskris (1990) 

av Raymond Franz, som var en före detta medlem av den Styrande kretsen. Dessa 

biografiska verk må vara intressanta och bidra med vissa insikter men de uppfyller inte 

kriterierna för korrekt forskning. Det har även skrivits några kandidatuppsatser i Sverige som 

behandlat avhoppare ifrån rörelsen, som Erik Östs Ack Värmeland, du sköna (2012). Men 

kandidatuppsatserna kring avhoppare kan inte ses som relevanta i föreliggande studie. 

 

James A. Beckfords verk The Trumpet of Prophecy (1975) var bland den tidigaste 

forskningen på Jehovas vittnen. Beckford prövar den tidens populära sekulariseringsteorier av 

Peter L. Berger, Thomas Luckman, Larry Shiner och Bryan R. Wilson genom att undersöka 

hur Jehovas vittnen, som representanter för en mindre religiös grupp, korrelerar med dessa. 

Beckford skriver att Jehovas vittnen genom generationer aktivt har motstått förändringar inom 

organisationen och varit måna om att trycket ifrån det sekulariserade samhället inte ska 

påverka rörelsens doktriner. Rörelsen propagandister har istället kritiserat och förlöjligat 

http://wol.jw.org/sv/wol/bc/r14/lp-z/1101989276/167/0
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:%22Mann+MC%22
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:%22Votto+J%22
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:%22Votto+J%22
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:%22Kambe+J%22
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:%22McNamee+MJ%22
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andra kristna grupper för deras anpassning till sekulära samhällen. De anser andra kristna 

samfund vara korrumperade av Satan. Beckford påvisar att om man ska använda sig av Berger 

och Luckmanns teorier har Jehovas vittnen uppenbarligen undsluppit sekulariseringens 

effekter. Han påpekar dock att det är i stort sett omöjligt att dra sådana generella slutsatser 

kring en global organisation (1975: 217-218). Beckford påvisar att Jehovas vittnens doktriner 

som förordnar avståndstagande till den här världen är till stora delar utomvärldsliga, medan 

deras prioriterade uppdrag att sprida läran och värva medlemmar är uppenbart inomvärdsliga 

(1975: 216). Beckfords bok har bidragit med lite bakgrundsfakta om organisationen och viss 

förklaring till Jehovas vittnens inställning till omvärlden, men har inte varit den här uppsatsen 

till större hjälp.  

Lingvisten Annabelle Mooney undersöker i boken The Rhetoric of Religious Cults: terms of 

use and abuse (2005) Jehovas vittnens värvningstaktik utifrån ett lingvistiskt perspektiv. 

Rörelsen använder sig av manipulerande grammatik och semantik för att stärka 

argumentationen kring deras trosfrågor. Semantisk manipulation och välstrukturerade 

argument framställer texterna som logiska och förtroliga om läsaren inte undersöker 

innehållet i texterna noggrant. Mooney skriver också att rörelsen uttrycker sig ha ”sanningen” 

om världen och livet. Deras sanningsanspråk - förstärkt med manipulerande, semantisk retorik 

- appellerar till nya rekryter (2005: 103-104). Mooney finner att rörelsens retoriska språk på 

många sätt liknar det retoriska språk ett världsomspännande amerikanskt konsultföretag 

använder. Mooney intar en försvarande hållning gentemot Jehovas vittnen och andra liknande 

religiösa rörelser och menar att deras engagemang i tid och arbete inte skiljer sig ifrån de 

anställdas engagemang i tid och arbete i konsultföretaget. Hon ifrågasätter hela begreppet 

”cult” och önskar revidera dess innebörd till rörelser som inte behöver vara religiöst knutna. 

Hon önskar även försvara religiösa rörelser och yrkar på ökad acceptans och tolerans 

gentemot dessa (2005: 177-181). Mooneys forskning har givit mig intressanta aspekter av 

Jehovas vittnen - och andra mindre religiösa grupper över lag - och hur det västerländska 

samhället väljer att betrakta dem, men utöver det har hennes bok inte bidragit till uppsatsen.  

Professorn i kommunikativa studier Daniel Cronn-Mills gör en kvalitativ analys av Jehovas 

vittnens diskursiva verklighet i boken A Quality Analysis of Jehovah´s Wittnesses (1999). 

Cronn-Mills menar att rörelsens hållning gentemot Satans värld, vilken innefattar allt som inte 

är Jehovas vittnens värld, ger medlemmarna en förklaring till det förtryck och förföljelse som 

rörelsen upplevt genom historien. Deras motstånd mot den onda världen är den sista rätttrogna 

utposten för Satan att förgöra. Att göra splittringen tydlig mellan världarna är viktigt för att 
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vittnena lever i båda. Jehovas vittnens värld är den inom församlingen, i Rikets sal (Jehovas 

vittnens församlingslokal). Det omgivande samhället tillhör Satans värld och därför krävs 

tydliga restriktioner för hur man ska förhålla sig till den onda världen, i och med att vittnena 

ibland måste vistas i den. Restriktionerna utgörs av Bibelns principer, vilka är Jehovas 

önskade beteende från människan. En tydlig, nådelös uppdelning av världarna är viktig för att 

hålla isär dem och inte låta Satans värld förgifta den rättrogna världen, hävdar författaren. 

Den splittrande processen blir komplett när Armageddon inträffar och Satans värld förgörs. 

Då behövs inte längre vittnenas värld utan de välkomnas till paradiset (1999:135-139). 

Cronn-Mills påvisar att det under dessa socialt konstruerade omständigheter frodas starka 

band inom den himmelska familjen, Jehovas vittnen. Kärlek och religiöst engagemang förenar 

församlingsmedlemmarna och motståndskraften mot Satans värld förstärks. Inom rörelsen 

råder en konformativ diskurs där medlemmarna ska sträva efter goda kristna egenskaper och 

en hög moral. Egenskaperna och moralen ska också manifesteras fysiskt genom att låta döpa 

sig, avhålla sig ifrån dryckenskap, rökning, pornografi etcetera. Cronn-Mills påvisar att 

rörelsen genom fysiska manifestationer kan upptäcka beteenden från Satans värld bland 

församlingsmedlemmarna, som rökning och otukt; beteenden som är oacceptabla. Vittnena 

ska även undvika att placera sig i situationer där deras tankar kan leda till beteenden 

tillhörande Satans värld. Därmed bekräftar Cronn-Mills att även vittnenas tankar står under 

restriktioner. Han menar att uteslutningsmekanismen, som utgör ett ständigt överhängande hot 

för medlemmarna, förstärker deras önskan att avhålla sig ifrån den onda världens beteenden 

och begär (1999:139-140).  

Cronn-Mills identifierar en frågvishetsprocess som han påvisar har bindande effekt på 

medlemmarna. Processen innebär först att en kognitiv dissonans etableras hos personen, 

vilken sedan ingjuter ett begär att få besvara dissonansen. De som låter Jehovas vittnen ge 

svar åt dissonansen har tagit det första steget på bron som leder dem till Jehovas värld. De 

som vandrar på bron ska kunna nalkas ljuset från den perfekta värld Jehova har lovat dem 

(1999:143-147). Slutligen argumenterar Cronn-Mills för att rörelsens uppmaning till fysiska 

uttryck för medlemmarnas rättrogenhet förhindrar dem från att umgås med människor som 

inte uppvisar samma höga moral; de världsliga. Jehovas vittnen förordnar mycket litet 

umgänge med människor i Satans värld. Helst ska kontakten med dessa begränsas till 

värvning av nya medlemmar och förvärvsarbete (1999:140). Cronn-Mills forskning har varit 

till stor hjälp för att förklara organisationens förhållande till omvärlden och att beskriva 

strukturella förhållanden inom rörelsen.  
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Pernilla Liedgren Dobronravoffs doktorsavhandling i socialt arbete Att bli, att vara och att ha 

varit (2007) behandlar in - och utgångsprocesser inom Jehovas vittnen. Liedgren 

Dobronravoff försöker svara på hur processerna för in – och utgångar ser ut och vilka faktorer 

som är avgörande i dessa processer. Liksom Cronn-Mills önskar Liedgren Dobronravoff 

förklara rörelsens attraktionskraft. Cronn-Mills arbetar med ett vidare ovanifrånperspektiv 

medan Liedgren Dobronravoff fördjupar sig i området. Hon påvisar att vittnen som vuxit upp 

i organisationen genomgår tre steg i ingångsprocessen: ställningstagande, beslut och dop. 

Ställningstagande innebär att medlemmen undersöker och raderar eventuella tvivel. Efter att 

raderat eventuella tvivel tar medlemmen beslutet att låta döpa sig. Liedgren Dobronravoff 

menar att det sociala trycket är stort på medlemmarna att låta döpa sig. Till sist avslutas 

ingångsprocessen med dopet som innebär att personen är en fullvärdig medlem i rörelsen, ett 

Jehovas vittne (2007:150-151).  

 

Liedgren Dobronravoff identifierar faktorer som knyter medlemmarna till organisationen. 

Hon kallar dessa faktorer närhet och vänskap, och ”stängda dörrar”. Med närhet och 

vänskap syftar Liedgren Dobronravoff på gemenskapen och känslomässiga kopplingar som 

uppstår vittnena emellan. Närheten som medlemmarna känner till varandra gör att det blir 

svårare att umgås med utomstående som inte uppvisar denna närhet och saknar samma 

värdegrund. Liedgren Dobronravoff menar att närhet och vänskap är en stark faktor för de 

allra flesta medlemmarna att vara kvar i rörelsen. Det finns också tydliga tendenser att 

vittnena bryter relationen med utomstående vänner. Liedgren Dobronravoff menar också att 

vittnena görs medvetna om att de kommer förlora sina församlingsvänner vid eventuell 

utgång (2007: 152-154). Med ”stängda dörrar” menar Liedgren Dobronravoff de 

förminskade valmöjligheterna vittnena får om de följer de råd och normer som rörelsen 

förordnar. ”Genom att inte utbilda sig, göra karriär eller engagera sig i det omgivande 

samhället kommer många av medlemmarna att så småningom bli alltmer hänvisade till 

organisationen” skriver Liedgren Dobronravoff och påpekar att utgången försvåras betänkligt 

ju längre medlemmen stannar i rörelsen (2007: 159). Liedgren Dobronravoff skriver att 

toleransen för kritik inom rörelsen har förminskat genom historien allteftersom organisationen 

har blivit mer formaliserad och mer rigid, vilket syns exempelvis i de ökade fallen av 

uteslutningar (2007: 255).  

Liedgren Dobronravoff har även publicerat en artikel, Att lämna en värld (2009), till 

Socialvetenskaplig tidskrift där hon fördjupar insikterna kring avhoppades vittnens känsloliv 
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innan avhoppet. Liedgren Dobronravoff forskning har bidragit med socialpsykologiska 

förklaringar till medlemmarnas starka anknytning till församlingen och hon har även bidragit 

med beskrivningar av rörelsens organisation.   

Liksom Liedgren Dobronravoff har Andrew Holden en sociologisk ansats till Jehovas vittnen 

i sin bok Jehovah´s Witnesses – Portrait of a Contemporary Religious Movement (2002). Men 

till skillnad ifrån Liedgren Dobronravoff undersöker Holden rörelsens förhållande till det 

moderna, sekulariserade samhället. Sekulariseringsforskningen har under längre tid förutspått 

förminskad religiositet bland människor i sekulära stater och att mindre asketiska, puritanska 

rörelser ska försvinna. Holden påvisar med Jehovas vittnen som exempel att så inte är fallet 

(2002: passim).  

Enligt Holden har Jehovas vittnen en högst ambivalent inställning till moderniseringen. 

Liksom Cronn-Mills påvisar han att rörelsen tar avstånd ifrån den här världen i många 

avseenden, men Holden lyfter även upp att rörelsen i högsta grad är beroende av 

modernitetens politiska och teknologiska utveckling för att sprida läran (2002: 174-175). 

Holden applicerar samma teorier på Jehovas vittnen som Beckford, med liknande slutsatser. 

Modernismens pluralism som har medfört fler valmöjligheter i livet för individen har inte 

påverkat Jehovas vittnen, som fortfarande rekryterar människor som söker efter den entydiga 

sanningen. Rörelsens obevekliga tillit till Bibelns texter står i kontrast med Shiners teorier om 

att religiösa grupper i moderna länder skulle vända sig till ”världen”. Rörelsens starka 

motstånd till sekularisering och pluralism syns i deras syn på alla andra religiösa samfund 

som korrumperade av Satan (2002: 173-174).  

Holden motiverar rörelsens stränga förhållande till livsreglerna som nödvändigt för att 

medlemmarna ska förbli trogna de rätta lärosatserna. Rörelsen förstärker vikten av att följa 

reglerna genom att försätta medlemmarna i en förhöjd risksituation, vilket syftar till att 

Domedagen nalkas och ingen vet när den inträffar. På Domedagen kommer Jesus återkomma 

till jorden och förgöra de som inte lever efter Guds principer. Att riskera sin lyckliga tillvaro 

hinsides för världsliga nöjens skull är därför omotiverat för vittnen. Dessa faktorer menar 

Holden möjliggör en hög grad av kontroll över medlemmarna i rörelsen (2002: 173-174). 

Holdens bidrag till uppsatsen har varit att förklara medlemmarnas starka anknytning till 

rörelsen och inställning till omvärlden samt givit beskrivningar av rörelsens organisation.  
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Forskningen som gjorts på Jehovas vittnen behandlar framför allt hur de förhåller sig till 

sekulariseringen och omvärlden. Den starka konformiteten och disciplinen som råder inom 

organisationen har berörts av flertalet forskare men inte undersökts noggrannare. Med min 

forskning önskar jag ge förståelse och förklaringar kring medlemmarnas disciplinära 

förhållande till rörelsens principer och hur dessa principer upprätthålls och förhandlas.  

 

Metod 

 

Debattinlägg och liknande material skrivet kring Jehovas vittnen från ett utifrånperspektiv 

tenderar att vara fördomsfullt eller med en vilja att misskreditera organisationen. Jag valde att 

gå direkt till källan för att undvika att informationen skulle ha filtrerats genom fördomsfulla 

eller misskrediterande mellanled. Uppsatsens empiriska material består av intervjuer 

genomförda med sju aktiva medlemmar i Jehovas vittnen. Personerna är mellan 18 och 22 år 

gamla och är alla döpta vittnen. Jehovas vittnen har en policy att inte låta sig bli inspelade 

under intervjuer. Därför antecknade jag istället noggrant svaren under intervjun. När jag 

skulle konstruera den intervjuguide som ligger till grund för intervjuerna insåg jag snart att 

det krävdes viss inläsning på Jehovas vittnens organisation och trosuppfattningar för att ställa 

relevanta frågor. Religionssociologen Pål Repstad påpekar vikten av inläsning för att inte 

ställa frågor som upprör intervjupersonen vilket kan leda till att personen vägrar besvara 

frågan. Inläsningen är också viktigt för att inte framstå som ointresserad (2007:83). Jag 

studerade deras trosuppfattningar på Jehovas vittnens officiella hemsida som mycket utförligt 

redogör för organisationens religiösa ståndpunkter. Jag läste även deras egen utgivna 

snabbguide till Bibeln, Vad lär Bibeln?, och flera nummer av tidskriften Vakna!. Det 

förekommer en ständig metodkritisk diskussion genom kapitlet och därför tillägnas inte 

metodkritik ett eget underkapitel.  

 

Kvalitativa intervjuer  

 

Då jag tidigt bestämde mig för att undersöka maktstrukturer och maktinstrument behöver jag 

en metod där individers verklighetsuppfattning och förhållande till samhället kan studeras. 

Valet av metod föll tidigt på djupintervjuer. Pål Repstad anser att det finns skillnader mellan 

djupintervju och kvalitativ intervju, där han påpekar att djupintervjubegreppet överanvänds 
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och endast ska avse längre intervjuer av personlig karaktär (Repstad, 2007:85). Utifrån 

Repstads terminologi väljer jag att beteckna min metod som djupintervjuer då dessa 

behandlade vittnenas personliga uppfattning av verkligheten och varade mellan tre och fem 

timmar. Professorn i socialt arbete Bengt Svensson och sociologen Per-Gunnar Starrin 

identifierar kvalitativa intervjuer som en metod att 

upptäcka eller identifiera icke kända eller otillfredsställande företeelser, 

egenskaper eller innebörder [...] Kvalitativ intervju är således en metod för 

att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenhet eller egenskapen hos 

någonting. (Svensson & Starrin, 1996:53).  

Repstad menar att det finns goda anledningar att göra kvalitativa intervjuer när forskaren 

behöver insyn i människors verklighet. Även om materialet tenderar att vara individualiserat 

och sakna hänsyn till sociala och materiella strukturer är detta sällan ett metodologiskt 

problem så länge det beaktas vid analysfasen (Repstad, 2007:83-85). Genom djupintervjuer 

kan jag undersöka deltagarnas reflektioner, känslor och inställningar till organisationen och 

deras personliga relationen till dess läror. Genom att utföra intervjuerna en i taget ökas 

chanserna för att deltagarna kan vara öppna med sina svar och inte anpassa sig till konformitet 

och grupptryck.  

Det är av vikt att diskutera min egen roll i intervjun. Professorn i pedagogisk psykologi 

Steinar Kvale och professorn i psykologi Svend Brinkmann skriver: ”Forskningsintervjun är 

ett utbyte av synpunkter där kunskapen konstrueras i interaktionen mellan två människor. 

intervjuaren och intervjupersonen agerar i förhållande till varandra och påverkar varandra 

ömsesidigt” (2009:47-48). Som intervjuare krävs uppmärksamhet på att även jag kan påverka 

svaren. Svaren uppstår i den diskurs och diskussion som följer i ett samtal, vilket innebar att 

varje intervju blev unik. Även om de primära frågorna alltid besvarades skiljde sig följdfrågor 

och teoretiska dilemman och exempel ifrån varandra mellan intervjuerna. Den producerade 

kunskapen från kvalitativa intervjuer är alltid en produktion av den sociala kontext vari 

intervjun genomfördes (Kvale & Brinkmann, 2009:47-48). Det innebär att kunskapen jag fick 

från de olika intervjuerna tog sig olika uttryck beroende på atmosfär, trivsel, min - och 

intervjupersonens humör och tillfälliga inställning till intervjun, trygghet i miljön och 

intervjupersonens trygghet med mig. Samma frågor ställd av en annan intervjuare hade gett 

annorlunda svar, konstaterar Kvale och Brinkmann (2009:48). 
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Då jag var i ungefär samma ålder som deltagarna hade vi flera referenspunkter som gjorde att 

atmosfären blev mer personlig och mindre ansträngd. Jag fick god personlig kontakt med 

samtliga intervjudeltagare. De verkade trivas i mitt sällskap och jag i deras. Det fanns 

gemensamma TV-spel, filmer och annan populärkultur riktad till ungdomar som vi kunde 

samtala om. Dessa kortare diskussioner fungerade som små pauser mellan de tyngre frågorna. 

Jag tror också att de känsligare frågorna kring sexualitet underlättades av att jag vara i samma 

ålder som deltagarna. Jag nämnde för några av deltagarna att jag själv haft en kristen uppväxt 

men att jag tappat tron som ung. Även detta skapade ett svagt band mellan mig och 

intervjupersonerna som underlättade intervjun.  

Dilemmat med att få väldigt bra kontakt med intervjudeltagarna är att den goda relationen kan 

förvränga analysen och resultatet i undersökningen. Det är viktigt att behålla sin vetenskapliga 

integritet som forskare och inte tillåta sig påverkas av intressen från intervjudeltagarna (Kvale 

& Brinkmann, 2009: 91). Då jag medvetandegjorde sådan påverkan insåg jag att analysen 

måste göras så objektivt som möjligt utan hänsyn till min relation till intervjudeltagarna.  

Urval 

Jag valde att göra en lokal undersökning i Växjö. Staden har två församlingar med omkring 

100 vittnen i varje. I Människor och Makter 2.0 skriver religionsprofessorn Torsten Blomkvist 

att lokal forskning förekommit länge och anses numera även teoretiskt relevant. Vidare menar 

han att lokalitetsforskning står som motsats till ”de religionsskildringar som fokuserar på 

normativa läror och allmänna traditioner” (2010:94). Den här studien ämnar undersöka 

maktstrukturer och maktinstrument inom Jehovas vittnen och hur ungdomar inom 

församlingen påverkas av dessa.  Detta kan betecknas som lokalitetsforskning. Men Jehovas 

vittnen är en organisation som strävar efter en homogen livsföring, tolkning av Bibeln och 

tolkning av rörelsens principer och därför kan spåren av maktinstrument och maktstruktur hos 

ungdomarna i Växjö även förekomma hos andra döpta ungdomar inom organisationen.  

Att jag valde ungdomar för min studie beror dels på att jag själv är ung och har lättare för att 

umgås och föra mig bland ungdomar än bland äldre. Därför förmodade jag att intervjuerna 

skulle bli bättre med ungdomar. Ungdomsforskning över lag är understuderad och utgör ett 

enormt fält att studera, (Larsson, Talande tro, 2003: 21-22). Jag valde ungdomar som var 18 

år och äldre av bekvämlighetsskäl. Vid myndig ålder krävs inte målsmans godkännande och 

därmed besparade jag mig tid genom att undvika att blanda in föräldrarna.  
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Jag besökte en av Växjös församlingar efter ett av deras möten. Jag presenterade mig och min 

uppsatsidé för en man jag antog var en Äldste som hjälpte mig få kontakt med de enda 

ungdomarna i rätt åldersgrupp som fanns i församlingen. En av dessa fyra hjälpte mig 

kontakta tre andra ungdomar från den andra församlingen. Då det knappt finns fler unga 

vittnen än de sju som först tillfrågades i församlingarna är risken utraderad för att den 

förmodade Äldste valde ut församlingens unga mönsterexemplar bland många andra vilket 

hade gjort undersökningen otillförlitlig. Samma sak är gällande för de intervjupersoner i den 

andra församlingen som den ena intervjupersonen hjälpsamt kontaktade åt mig. Genom att 

använda dessa två urvalsprinciper motverkar de varandra och eventuell snedvridning av 

representativiteten förminskas. Då antalet ungdomar är så begränsat i Växjö slipper jag 

bekymra mig för eventuella ”snöbollseffekter” i urvalet.  

Något som måste uppmärksammas är att jag frågade den förmodade Äldste om det fanns 

några unga Jehovas vittnen. När detta gjordes hade jag inte vetskapen om att endast döpta 

medlemmar kallas vittnen, de andra är endast församlingsmedlemmar. Därför finns det 

förmodligen fler ungdomar med i församlingarna i den tilltänkta åldern, men endast ett fåtal är 

döpta. Detta är dock inte till nackdel för min forskning om maktstrukturer och maktinstrument 

inom rörelsen. De döpta ungdomarna är lämpligare för att dessa är ålagda att strängare följa 

principerna än vanliga församlingsmedlemmar. Vanliga församlingsmedlemmar kan 

exempelvis inte uteslutas ur församlingen, det kan endast vittnen. Därför är jag också noga 

med att använda begreppet ”unga Jehovas vittnen”, och inte ”unga församlingsmedlemmar” 

när jag behandlar deltagarna i undersökningen.   

För att undersöka maktstrukturer och maktinstrument inom Jehovas vittnen kan även 

intervjuer göras med avhoppare eller uteslutna individer. Dessa är dock ofta djupt missnöjda 

och negativt inställda till deras forna församlingar. Även om aggressionerna gentemot den 

gamla församlingen vanligtvis ebbar ut med tiden finns ofta viljan till misskreditering kvar 

hos dessa individer (Liedgren Dobronravoff, 2007: passim). Att undersöka avhoppade 

vittnens tankar och känslor kring organisationen är därför källkritiskt oklokt. Därutöver ämnar 

uppsatsen behandla aktuella vittnens påverkan av rörelsens eventuella maktinstrument och 

maktstrukturer, därför är intervjuer med avhoppare onödiga.  

 

 

http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Liedgren%20Dobronravoff,%20Pernilla,&searchCode=NAME&searchType=4
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Genomförande  

Som tidigare nämnts begav jag mig till min lokala Riket sal (Jehovas vittnes församlingslokal) 

och frågade mig försiktigt fram efter en talesperson eller representant för församlingen. En 

man, som jag uppfattade som en Äldste, uppmärksammade mig och jag fick redogöra för 

avsikterna med min forskning. Jag presenterade en kortare redogörelse för mitt syfte att 

undersöka Jehovas vittnens ungdomars vardag och hur de lever sina liv, samt lade fram mitt 

önskemål att personerna skulle vara mellan 18 och 24 år gamla. Efter detta presenterade han 

fyra ungdomar ur församlingen som alla var väldigt ivriga att få bli intervjuade. En av dessa 

erbjöd sig även att kontakta den andra församlingen i staden för att ge mig fler 

intervjupersoner. När hon förhört sig om vilka i den andra församlingen som var intresserade 

kontaktade hon mig och jag ringde upp dem. Jag förklarade syftet med intervjuerna och att de 

var anonyma.  

Då det är viktigt att intervjuplatsen inger trygghet hos deltagarna (Repstad, 2007: 95)  

föreslog jag ett trevligt café i centrala Växjö där de flesta intervjuerna genomfördes. Caféet 

var tyst och lugnt och det fanns ett mindre rum där intervjuerna kunde göras ostört.   

Intervjuerna fortlöpte väldigt väl och utvecklade sig till intressanta samtal, styrda av min 

intervjuguide. Jag tog mig friheten att spontant fråga kring vissa ämnen och fördjupa mig 

kring intressanta frågor som dök upp under intervjuernas gång. Jag fick god kontakt med mina 

intervjupersoner och kom väl överrens med samtliga. De talade fritt om personligare ärenden 

utan större reservation och de verkade trygga med mig som intervjuare och med 

samtalsämnena. Samtliga intervjupersoner visade stor välvilja till intervjuerna och den goda 

kemin gjorde att intervjuerna blev betänkligt längre än vad som avsågs ifrån början (den 

kortaste varade cirka tre timmar, den längsta cirka fem). Det ska dock påpekas att längden på 

intervjuerna inte påverkade min energinivå nämnvärt och anteckningarna är ungefär lika 

utförliga över hela intervjun. Det verkade inte heller bekomma deltagarna nämnvärt. De är 

naturligt intresserade av att prata om sin religion och gör det med en viss stolthet. Samtliga 

intervjupersonerna kommenterade vårt samtal som förnöjsamma och intressanta och de 

lovade mig att jag fick ringa upp dem om intervjuerna behövde kompletteras.  

Vid utformningen av frågeguiden hade jag teorierna kring övervakning, maktstrukturer och 

straff i bakhuvudet men även frågor jag själv samlat på mig sedan vittnenas första besök vid 

min dörr. Då mitt syfte och frågeställning redan i detta skede var relativt fastställda utarbetade 

jag en frågeguide där dessa frågor kunde besvaras. Jag ansåg det viktigt att svårare, mer 
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kritiska frågor skulle blandas med enklare frågor för att deltagarna skulle känna sig bekväma 

och att de inte felaktigt skulle misstänka att syftet med intervjun var att kritisera dem eller att 

pressa dem på svar kring känsliga ämnen. Därför kommer inte heller frågeknippena kring 

centrala ämnen i en naturlig följd utan de kritiska, mer avancerade frågorna som berör 

maktstrukturer och maktinstrument är utspridda i olika knippen. När intervjuerna 

genomfördes tog jag frågeknippena i den ordning som kändes passande för varje enskild 

intervju, vilket jag baserade på kontakten och förtroendet mellan mig och deltagaren. 

Frågorna var öppet formulerade och min önskan var att deltagarna skulle tala fritt och 

avslappnat med en nätt styrning av samtalsämnet från min sida för att intervjuerna skulle bli 

förtroliga och svaren ärliga. Frågeguiden reviderades efter hand när intressanta teman 

upptäcktes (exempelvis lades frågeknippet om Satan till) och spontana frågor tillkom. 

Studiens reliabilitet och validitet 

Jehovas vittnen i Växjö bedriver en policy som inte tillåter att forskare spelar in dem vid 

intervjuer. Därmed förelåg vissa svårigheter kring dokumenteringen av svaren. Det enda 

alternativet var att anteckna svaren. Det ska tilläggas att jag tillät mig göra noggranna 

anteckningar, vilket fungerade väl då intervjupersonerna ägnade viss tid åt att slå i medhavda 

Biblar kring vissa frågor. De visade tålamod när jag antecknade, men samtidigt gjorde jag det 

snabbt och effektivt och det störde inte intervjuerna nämnvärt.  

Repstad förordnar helst att forskaren använder sig av ljud – eller videoinspelning under 

intervjuerna (2007:93-95), vilket jag tänkte från början. Även om det föreligger viss 

problematik kring minne och reliabilitet när det kommer till antecknade svar så är det Jehovas 

vittnes policy och samma problematik gäller för alla forskare. Vill en forskare göra kvalitativa 

intervjuer med vittnen är det denna metod som gäller. Liksom Repstad förordnar var jag 

noggrann med att renskriva intervjuerna och adderade paralingvistiska noteringar direkt efter 

intervjuerna (se Repstad, 2007:93-95). I och med att jag hade en tydlig teoretisk grund var jag 

uppmärksam på svar som relaterade till teorierna och var ännu noggrannare med 

anteckningarna kring de svaren.  

Den positivistiska metoddiskussionen har genom det senaste århundradet marginaliserat den 

kvalitativa forskningen. Enligt den positivistiska forskningsfilosofin är den kvalitativa 

intervjun ovetenskaplig. Det positivistiska intrånget på kvalitativ forskning har dock blivit 

hårt kritiserad. Den positivistiska epistemologin är utvecklad ifrån naturvetenskapen, och dess 

byråkratiska karaktär överförd på samhällsvetenskaplig forskning blir oftast för stel och 
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oanpassningsbar då människans beteende och uttryck sällan kan systematiseras, kategoriseras 

och kvantifieras (Kvale & Brinkmann, 2009: 70-71, 73-75). Då min uppsats behandlar ett 

urval av personers subjektiva uppfattning av verkligheten och deras livsvärld blir den 

positivistiska metodologin oanvändbar då känslor, uppfattningar, upplevelser och tankar inte 

kan mätas och kvantifieras. Istället måste den hermeneutiska metoden med dess fokus på 

förståelse, empati och förnuftig tolkning vara bärande i arbetet.  

Kvale & Brinkmann menar att kunskap inte erhålls genom specifika metoder utan genom ett 

gott hantverk. Vid ett gott, noggrant genomförande och medvetande om sin påverkan kan god 

kunskap nås (2009: 76, 104). Svaren blev väldigt tillfredsställande och min bestämda 

uppfattning är att deltagarna svarade så sanningsenligt de kunde; de var måna om att dela med 

sig av deras livsvärld och de frågor jag önskade få besvarade besvarades väl.  

För att försäkra reliabiliteten i forskningen har arbetet cirkulerat kring noggrannhet; 

frågeguidens konstruktion, renskrivningen av anteckningar ifrån intervjuer, intervjuernas 

genomförande och den metodologiska bearbetningen av materialet. Metoden är också väl 

redovisad. Även om kvalitativa undersökningar inte kan göras om, på samma sätt som 

positivistiska undersökningar oftast kan, så kan ändå de vetenskapliga verktyg, tolkningar och 

analyser som används i uppsatsen noggrant granskas och bedömas. Därför kan läsaren 

kontrollera att förnuftiga och logiska slutsatser dragits av materialet och därmed ökas 

reliabiliteten och validiteten. 

Vid genomförandet av intervjuerna har mina frågeställningar och syfte legat i fokus, och 

spontana följdfrågor har oftast behandlat samtalsämnen som berört frågeställningarna. 

Revideringen av frågeformuläret som gjordes vid två tillfällen gjordes också med avsikt att 

fixera syfte och frågeställningar. Exempelvis nåddes viss insikt om hur Satan, som ett 

maktinstrument, påverkade ungdomarna så därför gavs ett frågeknippe kring Satan relativt 

stort utrymme medan andra ämnen, som inte behandlade frågeställningarna lika precist, fick 

mindre utrymme.    

Etiska aspekter 

Etiska spörsmål föreligger dels kring intervjupersonernas utlovade anonymitet, dels kring min 

tidigaste utgivna syfte med uppsatsen. Vid mitt första möte med församlingen och den man 

jag förmodar vara Äldste förelåg hos mig en viss nervositet som berodde på att jag väldigt 

gärna ville göra ett gott intryck på församlingen för att några personer skulle vilja ställa upp 
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på intervjuer. Nervositeten berodde också på den tryckta förhörsliknande stämning som rådde 

mellan mig och den förmodade Äldste. Repstad diskuterar forskarens förhållande till 

intervjudeltagarna och förordnar att forskaren redogör för sitt syfte och analytiska perspektiv 

men inte avslöjar för mycket. Dels på grund av att det kan forma intervjusvaren när deltagaren 

anar vilka svar som önskas och dels för att det kan verka omständigt och onödigt (2007:104-

105). För min del handlande det framför allt om att inte framställa min forskning som skadlig 

för organisationen. Repstad påpekar att det är av vikt att vara ärlig med sitt syfte av 

forskningsetisk princip och för att undvika rykten om forskaren som oärlig (2007:105). Med 

detta som bakgrund anar jag att mitt syfte med forskningen vid detta tidiga tillfälle kan ha 

verkat vara att framställa Jehovas vittnen i positiv dager, och så var egentligen inte fallet. Jag 

bestämde mig tidigt för att korrigera mitt misstag. De svenska etiska reglerna vid forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

innebär att respondenterna ska informeras om forskningens syfte, och att deltagandet är 

frivilligt. Uppgifter om deltagarna ska hanteras med största möjliga konfidentialitet och 

endast kunna tillgås av forskaren. Dessa uppgifter får endast användas i forskningen som 

bedrivs (Vetenskapsrådet 2010: 7-14). När jag personligen kontaktade ungdomarna som 

önskade vara med i studien per telefon var jag noga med att informera dem om detta, samt hur 

lång tid jag trodde det skulle ta och var vi skulle träffas. Detta skapade ett förtroligt första 

intryck och bidrog förmodligen till de goda intervjuresultaten. Vid dessa samtal med 

deltagarna innan respektive intervju framställde jag inte min forskning som positiv eller 

negativ gentemot organisationen utan endast som en undersökning kring hur organisationens 

ungdomars liv ser ut. Därmed kan mitt misstag anses vara tillrättat.  

Vad gäller anonymiteten tvingades jag göra en övervägning kring hur mycket av den 

personliga informationen som delgivits mig ska publiceras eller inte. En del av informationen 

kan vara viktig för att förstå deltagarnas sociala och materiella situation, så som 

familjeförhållanden. Men då ungdomarna var få till antalet kan viss information avslöja deras 

identitet för andra församlingsmedlemmar. Å ena sidan har anonymitet utlovats, å andra sidan 

har de själva valt att ställa upp i undersökningen och de känner själva till förutsättningarna. 

Jag har valt att undvika publicering av information som kan avslöja deltagarnas identiteter i 

mesta möjliga mån men vid information med stor betydelse för resultatet har sådan 

information skrivits ut. Jag har även övervägt att undvika att könsbestämma deltagarna för 

ytterligare anonymitet, men delar av analysen kräver att åtskillnad görs. Namnen på 

deltagarna har givetvis fingerats.  
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Efter en av intervjuerna frågade deltagaren om han kunde få läsa igenom uppsatsen innan den 

publicerades för att godkänna den, men jag svarade att det var emot forskningsprinciperna. 

Forskaren ska med vetenskapliga verktyg göra förnuftiga tolkningar utifrån materialet som 

samlats in. Denne ska inte tillåta att censurera sig. Om intervjuade representanter för en grupp 

alltid fick kontrollera forskarens tolkning och resultat hade aldrig andra perspektiv än 

gruppens eget framförts i forskningen. Jag utlovade deltagaren att denne skulle få läsa igenom 

sina svar och korrigera dem så att inte missuppfattningar eller misstag hade begåtts, vilket 

denne nöjde sig med.  

Bearbetning av material   

De transkriberade intervjuerna är mellan 10 och 20 sidor långa (1.0 radavstånd, 12 punkt). Det 

är noggranna anteckningar och de har strukturerats upp väl efter frågorna som syns i 

intervjuguiden (se bilaga). Efter att intervjuerna hade genomförts tematiserades materialet 

efter intressanta teman som jag önskade undersöka vidare. Det gjordes en induktiv 

tematisering där jag identifierade intressanta beröringspunkter och skillnader mellan 

intervjuerna, utan att vara styrd av Foucaults teorier. Sedan har Foucaults teorier kring 

maktstrukturer och maktinstrument relaterats till det tematiserade materialet. Av tidsbrist är 

det inte rimligt att analysera allt material och alla aspekter av materialet. Därför följde jag 

uppsatsens syfte och koncentrerade resultatet och analysen på uttryck för maktstrukturer och 

maktinstrument i intervjupersonernas svar.  

 

Vid analysen av materialet har en hermeneutisk arbetsmetod använts. Fokus i tolkningsarbetet 

ligger i att söka inlevelse och förståelse för deltagarnas verklighetsbild och utifrån den förstå 

varför deras anpassning till omvärlden ser ut som den gör. Med hjälp av empati, som är 

grundbulten i hermeneutiken, underlättas förståelsen för hur och varför de följer 

organisationens stränga livsregler. Ett hermeneutiskt angreppssätt är därför nödvändigt för att 

undersöka maktstrukturer och maktinstrument kring Jehovas vittnens ungdomar. Som 

forskare måste jag vara uppmärksam på min egen sociala kontext när jag tolkar materialet.  

Övrigt material  

Utöver mitt eget insamlade empiriska material har jag läst in mig på rörelsens 

trosuppfattningar på deras officiella hemsida, i deras guide till Bibeln och flertalet nummer av 

tidskriften Vakna! Jag har även tagit del av deras speciallitteratur som Forska i skrifterna 
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dagligen och lyssnat på radiodokumentärer från Sveriges Radio P4. Detta för att tillgodose 

mig grundförståelse och inlevelse för vittnenas verklighet; en kontext till tolkningarna av 

materialet.  

 

Teori 
 

Teorierna som kommer att användas i uppsatsen är utvecklade i två verk av filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucault. Han belyser i dessa verk utvecklingen i maktens
2
 relation till 

undersåtarna
3
. I det tidiga verket Övervakning och Straff (2003 [1975]) behandlas framför allt 

hur maktens strukturer och instrument internaliseras hos undersåtarna. I det senare verket 

Technologies of the Self (1988) behandlar Foucault framför allt hur undersåtarna accepterar 

och assimilerar maktens önskade beteende och hur de själva strävar efter att uppnå de 

förväntningar som makten konstruerat.  

Foucaults teorier kring maktstrukturer och maktinstrument presenterade i verken Övervakning 

och Straff och Technologies of theSself  kan upplevas diffusa och svårfångade. Teorierna i 

boken är mångfacetterade och i många fall allmänt hållna. Jag kommer att belysa vissa 

centrala begrepp som kan appliceras på min egen forskning. För att förstå de begrepp och 

resonemang som Foucault för krävs konkretisering och exemplifiering.  

På 1600-talet användes ofta publika kroppsstraff för att straffa inkorrekt beteende. Samtidigt 

gestaltade sig makten som rik, mäktig och hotfull genom uppförandet att väldiga, kostsamma 

slott, palats eller herrgårdar. Makten var synlig och konkret. Men sedan dess har maktens 

instrument för att göra undersåtarna fogliga förändrats. Istället för att angripa kroppen, med 

fysiska straff, började makten angripa ”själen” hos människorna. Själen är ett diffust begrepp 

som Foucault använder för sinne; medvetande; sätt att tänka; en inneboende dresserad del av 

människan som kontrollerar kroppen åt makten. Begreppet har ingen religiös mening. Den 

nya strategin innebär att makten framställer hegemoniska ideal för undersåtarna att sträva 

efter. Ideal som undersåtarna internaliserar och därför även reproducerar. Det konkreta 

tillvägagångssättet är att makten dresserar, drillar undersåtarna till att kontrollera kroppen och 

                                                           
2
 Makten är ett svårdefinierat begrepp Foucault använder men kan förklaras som överheten, eller de som har 

makten i något sammanhang och önskar styra och kontrollera de som inte har makten.  
3
 Undersåtar är ett begrepp som används om människor som är offer för makten i olika sammanhang. 
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tanken. De lär sig gå, stå, föra sig, tala och underkuva kroppen såsom makten önskar att de 

gör. Därav Foucaults kända uttryck ”själen är kroppens fängelse” (2003: 35). Ett bra exempel 

är de konstruerade könsrollerna (om man väljer att se dem så). Genom att tidigt lära unga 

pojkar och flickor deras accepterade beteende, och sedan fortsätta denna drill genom ständig 

upprepning av vilket beteende som förväntas av dem internaliserar män och kvinnor dessa 

roller. För att förklara hur kontrollen av själen går till beskriver Foucault flertalet 

maktinstrument. Dessa teoretiska begrepp presenteras här kort och förklaras utförligare i 

analysdelen för att de ska ligga läsaren nära till hands när resultatet ska analyseras. 

Det viktigaste maktinstrumentet är disciplinering. Disciplinering handlar om att göra kroppen 

foglig. Den fogliga kroppen är mer lättkontrollerad och kan formas och förbrukas i maktens 

syften. Målet med fogligheten är att kroppen ska producera nytta, och undersåten ska luras att 

foglighet och nytta är eftersträvansvärt. Det är kroppen som ska utföra nyttan, men medlet för 

målet är att dressera undersåtens själ. Genom att angripa undersåtens själ kan kroppen göras 

foglig. Kroppen ska med rätt tillvägagångssätt utföra det makten vill och luras tro sig vara 

duktigare ju nyttigare den blir (Foucault, 2003:138-39). 

Foucault menar att det inom varje disciplinärt system finns små belönings - och 

straffmekanismer. Straffets fokus ligger inte i hämnd utan i korrigeringen av beteendet. 

Straffet ska förmedla att beteendet är inkorrekt och bestå i upprepningar av det korrekta 

beteendet. Inom det disciplinära straffsystemet är straffet bara en del av instrumenten för 

disciplinering. Belöning fungerar som uppmuntran till korrekt beteende hos undersåtarna och  

är en lika viktig del som straffet (Foucault, 2003: 179-181). Foucault presenterar övervakning 

som ett annat viktigt maktinstument för att kontrollera undersåtarna. Genom att övervaka 

undersåtarna men framför allt få undersåtarna att tro att de ständigt är övervakade kan deras 

beteende kontrolleras. Övervakningen stärker undersåtarnas disciplinering av kroppen genom 

att inte tillåta dem någon vila ifrån de hegemoniska ideal som ska uppfyllas (2003: 197-203).   

I det senare verket, Technologies of the Self, utvecklar Foucault sina teorier kring 

disciplinering som han benämner som självets teknologier. Självets teknologier innebär att 

undersåten själv eller med hjälp av andra dresserar sin kropp för att uppnå ett stadium av 

glädje, upplysthet, fromhet, rättfärdighet, visdom (1988: 18). I det här verket koncentrerar sig 

Foucault mer på individens vilja att dressera sig själv än maktens metoder för att dressera 

henne.  
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Resultat 
 

Nedan följer de resultat jag funnit i mitt material. Resultatet är uppdelat i olika teman. Först 

framställs intervjupersonernas syn på Armageddon och hierarkier då dessa teman skiljer sig 

ifrån de andra temana. De andra temana behandlar deltagarnas förhållande till rörelsens 

principer, deltagarnas religion i vardagen, deltagarnas inställning till vänskaps- och 

kärleksrelationer, straff och belöningar inom rörelsen och till sist intervjupersonernas 

förhållande till Satan. 

Deltagarnas syn på Armageddon 

Samtliga tillfrågade menar att Armageddon (Domedagen då Jehova återvänder till jorden för 

att förgöra alla som inte följer Jehovas vittnens väg i livet) inte kan förutses av någon, men att 

tecknen i Bibelns profetia finns i världen idag. Robert och Anna förklarar båda att vi lever i 

den sista tiden. De menar att alla tecknen i Bibelns profetia syns i världen idag och refererar 

till Matt 24:7: ”Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och 

jordbävning på den ena platsen efter den andra”. Johannes förklarar att det återigen ska bli 

som på Noas dagar, människor ska exempelvis inte ta notis om Gud, och att denna profetia är 

på väg att uppfyllas. Johannes menar att 1900-talet med alla dess krig och hemskheter vittnar 

om det. Robert säger att man inte vet exakt när Armageddon kommer att inträffa.  

Det råder viss diskrepans mellan de tillfrågade deltagarnas utsagor vad gäller vilka som får 

tillträde till Paradiset efter döden. Johannes förklarar att det finns en möjlighet för en världslig 

person att hinsides komma till Paradiset. Personen måste dö innan Armageddon Om personen 

dör innan armageddon får hon en chans till att välja Jehovas rättfärdiga väg i 1000-årsriket, 

en tillvaro som liknar jordelivet. När detta är till ända ska personen prövas av Satan som ska 

återuppstå för en kortare tid. Klarar hon testet får hon tillträde till Paradiset. Jag frågar 

Johannes om det inte vore värt att leva syndigt i detta livet och rätta till det i 1000-årsriket? 

Johannes menar dels att man inte vet när Armageddon inträffar, dels vore det otacksamt 

gentemot Jehova som gett honom så mycket. Johannes förklarar därefter meningen med livet. 

Han refererar till Pred 12: 13-14: ”Nu har du hört allt, och detta är summan: frukta Gud och 

håll hans bud. Det gäller för alla människor. Ja, för varje gärning skall Gud kräva räkenskap, 

också för allt som är dolt, gott som ont”. Johannes förklarar att meningen med livet är att leva 

efter Guds vilja och uppskatta Guds gåva livet. Johannes menar att hans största förpliktelse är 
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att göra Guds vilja, vilket är att vara med i Jehovas vittnen. Emil beskriver Armageddon på ett 

liknande sätt men mindre detaljerat: Man når Paradiset genom att lära känna Gud, utföra goda 

gärningar och visa goda egenskaper. Som icke-troende får man en chans efter döden att välja 

den rätta tron, men om man fick chansen att ta till sig den rätta tron (Jehovas vittnens variant) 

så är Emil osäker om man får en chans till hinsides.  

Deltagarnas syn på hierarkier inom organisationen 

Samtliga deltagare är noga med att poängtera att det inte finns någon hierarki inom rörelsen, 

utan alla är lika mycket värda. Den Styrande kretsen, som enligt Liedgren Dobronravoff 

befinner sig i toppen av organisationen (2007: 28), erkänns inte av deltagarna som överordnad 

någon annan. Samtidigt kommer alla deltagarna fram till att det är den Styrande kretsen som 

har ansvar för tolkningen av Bibeln och dess principer även om några av deltagarna ogärna 

erkänner det. Anna menar att den Styrande kretsen tar de största besluten. De uttolkar bland 

annat principerna. Men ”de styr inte över oss, de hjälper oss” menar Anna (intervju, 2012-11-

14). Frida menar att medlemmarna får de rätta tolkningarna av livsregler ifrån den Styrande 

kretsen, och deras budskap når alla församlingar i världen. Hon förklarar att 144 000 utvalda, 

de smorda, har fått gåvan att med Helig Andes kraft förstå och tolka Bibeln korrekt och därför 

är det smorda vittnen som gör tolkningsarbetet. Även Robert, Petra och Emil uppger att de 

som tolkar Bibeln i den Styrande kretsen har hjälp av Helig Ande. Därför, anser Emil, finns  

det ingen anledning till ifrågasättande av deras tolkning. Petra säger att den Styrande kretsen 

har blivit utsedd av organisationen att tolka Bibeln. De anses inte vara bättre tolkare än andra 

men de har mer erfarenhet än andra och har bevisat sin tro. Petra säger först att de i den 

Styrande kretsen inte är bättre kvalificerade än någon annan församlingsmedlem men vid 

eftertanke ändrar hon sig och medger att säger de ”nog är bättre kvalificerade” (Petra, 

intervju, 2012-11-14). 

Samtliga intervjupersoner jämför de Äldste med herdar. De ska hjälpa 

församlingsmedlemmarna med främst religiösa frågor men även andra spörsmål. De hjälper 

även de som begått allvarlig synd att söka förlåtelse och ser till att allt praktiskt kring 

församlingen fungerar. De ska också förse församlingen med ”andlig mat”, vilket avser 

kunskap ifrån Bibeln. De Äldste har mycket mer kunskap än henne själv, menar Anna.  De 

har levt längre i ”sanningen” så det är naturligt. Johannes svarar att församlingen får ständigt 

nya tankar och mer kunskap av Vakttornet, som är en del av den Styrande kretsen. Robert 
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menar att de Äldste är goda exempel och har personligheter efter Bibeln. Frida menar att de är 

herdar i församlingen och hjälper medlemmarna. Under den period som Frida festade mycket 

som yngre pratade hon med de Äldste och de visade skriftställen i Bibeln som förkastade 

drickande. ”De Äldste håller igång församlingen och ger den andlig mat”, säger Frida 

(intervju, 2012-11-13). Anna menar att deras roll är att hjälpa de som syndar att bli förlåtna 

och svara på frågor om man undrar något. Emil säger att de Äldstes roll inte är att straffa utan 

att hjälpa. Petra menar att de Äldste ser till att församlingsmedlemmarna mår bra. Hon säger 

att  de ser till att principerna hålls. De visar medlemmar personligt intresse och uppmuntrar 

dem att fortsätta i organisationen och stärka sin tro. De Äldste har mer ansvar, och måste 

betänka hur de beter sig, tycker Robert. Egentligen är det inte värre om en Äldste syndar än 

någon annan men Petra tycker att det känns lite värre. Hon tillägger att de olika 

ansvarsområdena inom organisationen - som Äldstebröder och den Styrande kretsen – ”är 

inget människor hittat på utan ordningen är bestämd av Gud.” (Petra, intervju, 2012-11-14). 

 

Deltagarnas förhållande till rörelsens principer 

De flesta av de tillfrågade uppger att principerna ibland kan vara svåra att leva efter men alla 

deltagare är övertygade om att principerna är för deras eget bästa. Petra säger att vissa regler 

kan vara svåra att leva efter men Gud vill människor väl med reglerna. Gud har rätt att kräva 

att människor lever efter reglerna för det är Han som har skapat människorna. Vittnen har 

”Guds namn skrivet på sig”, säger Petra (intervju, 2012-11-14) och förklarar att man inte får 

smutsa ner det. ”Allt man gör ska ära Gud”, menar hon (intervju, 2012-11-14) och hänvisar 

till bland annat klädkoder, tal och uppförande. ”Vi vill vara rena”, avslutar hon (intervju, 

2012-11-14). Johannes hävdar att det är mycket liten skillnad på principerna inom 

organisationen över världen. Kretstillsynesmän reser runt bland församlingar och kontrollerar 

att alla tänker likadant kring Bibeln, enligt Johannes. 

Anna uppger att man inte får ljuga. Jag frågade Anna om hon hade ljugit om nazister under 

andra världskriget hade frågat henne om hon gömde judar. Hon svarar att hon inte hade ljugit. 

Hon menar att hon inte kan vara säker på att judarna far illa. Om hon inte ljuger så bevisar 

hon sin starka tro på Gud. Hon vet att Gud hade sett till att Anna aldrig hamnade i en sådan 

situation. På följdfrågan om hon tror att Gud hellre ser att man undviker att ljuga än att rädda 
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liv svarar hon att Gud räddar liv och om inte annat väntar ett liv i Paradiset för goda 

människor.  

Att undvika sexuell omoral tyckte de flesta deltagarna var den svåraste principen att leva 

efter. Robert uppger att den sexuella lusten är stark och en av hans svagheter som måste tränas 

bort är onanering. Anna minns hur jobbigt det var när hon var 15 och var djupt förälskad i sin 

första pojkvän. Det var väldigt jobbigt att tycka så mycket om honom och inte få göra något 

sexuellt. Han var också med i organisationen och de bestämde sig för att inte bryta mot 

principerna kring sex. Det gjorde att de började umgås mindre. Hon säger sig inte tvivla på att 

det var rätt att göra så, utan menar att Gud har gjort så mycket för henne att hon står i skuld 

till Honom och hon vill inte såra Honom. Hon menar att ”världen” uppmanar till otukt
4
. Gud 

prövar ens motståndskraft mot världens lockelser men aldrig mer än vad han vet att man 

klarar av, menar Anna. Han hjälper en vid prövningarna. Petra tycker att principerna kring sex 

och våld är svåra att leva efter. Det är svårt att avgöra var gränsen för våld går i filmer, säger 

hon. Hon säger att hon försöker avskärma sig ifrån sex i populärkulturen och i media. Enligt 

Petra kan principerna vara jobbiga men hon uppger att det är bäst så för att Gud vet bäst. Det 

finns ingen lista över olämpliga filmer, menar Petra, utan man följer sitt eget samvete. Emil 

tycker att principen kring otukt var jobbigast innan han gifte sig. Numera är det att undvika 

våldsamma filmer.  

Jag frågade vittnena hur de skulle reagera om de upptäckte en princip som stred mot deras 

egen tolkning av Bibeln. Vid en sådan situation svarar samtliga intervjupersoner att de skulle 

följa den Styrande kretsens principer. Vissa försöker hävda sin tolkningsrätt men vid 

eftertanke kommer de fram till att de gör bäst i att följa den Styrande kretsens tolkning. 

Samtliga tillfrågade säger att de skulle börja forska i Bibeln och i texter som den Styrande 

kretsen givit ut, samt tala med de Äldste i frågan för att se om deras egen tolkning stämmer 

eller bara för att övertyga sig om att Styrande kretsens tolkning stämmer. Om Anna inte skulle 

hålla med en förordning skulle hon undersöka om den stämde genom att ”forska” i Bibeln och 

texter utgivna av kretsen. Hon har dock inte upplevt ett sådant tvivel, trots att hon anser sig ha 

en ifrågasättande natur. Tro för Anna innebär bland annat att man inte behöver ifrågasätta alla 

principer. Hon menar att Gud har överbevisat henne vid så många tillfällen att om den 

Styrande kretsen har svårt att förklara något de förordnar kan man tro på det ändå. Om Frida 

inte håller med om något som kretsen förordnar forskar hon för att finna en väg att acceptera 

                                                           
4
 Deltagarna är överrens om att otukt är utomäktenskapliga sexuella förbindelser. Det gäller inte bara vaginal 

penetration utan alla former av sexuella handlingar som kan leda till orgasm. 
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kretsens budskap. Med tanke på att den Styrande kretsen tar hjälp av Helig Ande vid 

uttolkningen så hade hon accepterat principen om hon inte tyckte tolkningen saknade grund i 

Bibeln. Hon tillägger att det aldrig hänt att hon inte varit överrens med den Styrande kretsen 

om hur Bibeln ska tolkas och vilka principer som gäller. Om man inte gillar en princip menar 

Robert att man ska prata med de Äldste först och sedan forska mer. Han tycker att man ska 

jämföra sin åsikt med hur resten av vittnena i församlingen resonerar. Visar det sig att han är 

ensam om sin tolkning accepterar han församlingens tolkning, och ber för att försöka övertyga 

sig om deras tolkning. Emil menar att man ibland bara får acceptera vissa förordningar utan 

ifrågasättande. Han liknar det med att lärjungarna inte alltid förstod vad Jesus sa men de 

accepterade det ändå. 

Deltagarnas syn på synd 

Samtliga intervjupersoner definierar synd som en handling eller tanke som strider mot Guds 

lagar och principer. Flera av intervjupersonerna hänvisade till passager i Bibeln. Johannes 

säger, med hänvisning till Bibeln, att man aldrig syndar mot någon annan än Gud. Han säger 

sig dock vara lite osäker på om det verkligen är så och tillägger att ”jag vill säga så som det 

står i Bibeln” (Johannes, intervju, 2012-11-15). Filip förklarar att målet är att behaga Gud, om 

man missar det målet betraktas det som synd. Han medger även att det är väldigt många regler 

att följa. Om man inte vet om att man syndar är det inte heller synd, men man ska sträva efter 

att känna till alla synder, menar Filip. Petra uppger att begå synd är detsamma som att såra 

Jehova, och man vill inte såra någon man älskar menar hon. Flera av intervjudeltagarna hade 

svårt att definiera motsatsen till synd. Robert säger att motsatsen är att engagera sig, göra gott, 

studera och predika. Johannes förklarar motsatsen till synd med rättfärdighet. Rättfärdighet, 

menar han, är att handla i linje med Guds vilja, det vill säga Bibelns ord. Samtliga deltagare 

säger att man ska be om förlåtelse om man har syndat. Alla deltagare är överrens om att man 

kan bli förlåten för allt om man känner uppriktig ånger utom Robert som är osäker på om man 

får vara kvar i församlingen efter otukt, oavsett om man ångrar sig inför de Äldste eller inte. 

Samtliga deltagare var överrens om att  ingen kan bli fri ifrån synd. Endast Jesus var 

fullkomlig, det vill säga syndade aldrig, uppger de.   

Enligt Petra behöver församlingsmedlemmarna endast be Gud om förlåtelse när de har syndat. 

När man har förlåtits av Gud ska församlingsmedlemmarna sluta tänka på det och inte ta upp 

det igen, menar hon och konstaterar att detta gäller även om man gjort illa en 
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församlingsmedlem och inte personligen bett denne om förlåtelse. Det är endast inför Gud 

man behöver bli förlåten om man syndat, avslutar Petra.   

De flesta av intervjupersonerna svarar spontant att otukt är den värsta synden. När Frida och 

hennes man umgicks innan de gifte sig var sexuellt umgänge en svår synd. Emil menar att det 

finns grövre och mindre grova synder och svarade spontant att den värsta synden var otukt, 

och hänvisade framför allt till äktenskapsbrott. Han exemplifierar även med homosexualitet 

och sex med minderåriga. Att just äktenskapsbrottet var värst motiverar han med att det är 

hemskt för den drabbade partnern och att det splittrar familjen. Det var först när jag frågade 

om våldtäkt och mord var lika illa som han menade att sådana saker givetvis var lika illa. Filip 

säger att det finns en viss rangordning på synder men tillägger att ”allt som är fel är egentligen 

lika fel” (intervju, 2012-11-13) och säger sedan att det egentligen inte finns någon 

rangordning av synder.  

Samvete 

Ett begrepp samtliga deltagare använda var ”samvete”. Begreppet avser medlemmarnas 

inställning till principer med vida tolkningsmöjligheter och hur långt de tillåter sig själva tänja 

på tolkningen när de ska handla efter Guds principer. Medlemmarna uppmanas att ”öva sitt 

samvete”, vilket innebär en åtstramning av gränsen för vilket beteende som medlemmen själv 

tycker är lämpligt. Emil menar att samvete är var persons gräns för vad som är synd. Bibeln 

tar upp riktlinjer som inte är exakta, vilka Emil exemplifierar med principen att hata våld. Det 

står i Bibeln att Gud hatar våld och därför ska även rättrogna göra så, menar Emil och 

fortsätter: ”det är en samvetsfråga var man sätter gränsen” (intervju, 2012-11-08). Emil menar 

att våldsamma filmer inte är godkända. Han tillägger att samvetet är olika för alla men att man 

ska öva upp det, vilket i dessa exempel innebär att man ska undvika våldsamma filmer över 

lag. Emil vill exempelvis se den nya Bond-filmen men låter bli på grund av sitt samvete. 

Detta gäller även andra populärkulturella nöjen som musik och litteratur. Emil menar att man 

övar samvetet genom att skaffa sig exakt kunskap och leva efter denna. Om man lever 

rättroget och håller ut belönas man med evigt liv i Paradiset, menar han och frågar retoriskt 

om det är värt att förstöra det för att ha sex eller spela våldsamma datorspel. Filip uppger att 

han spelade det våldsamma datorspelet Counter-Strike i sin ungdom innan han ”insåg att det 

var fel” (intervju, 2012-11-13) och hans samvete sa ifrån. Nu uppger Filip att han inte spelar 

sådana våldsamma spel längre.  Johannes förklarar att samvetet ”hjälper en att hålla rätt kurs 

och målet är att samvetet ska samklanga med Jehovas principer” (intervju, 2012-11-15). 
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Johannes förklarar uttrycket med att han vill undersöka Bibeln och rörelsens förhållande till 

principerna och leva precis så som Jehova vill att en människa ska leva, och att det ska kännas 

rätt att göra så för honom. Man måste ”öva upp sitt samvete” enligt Johannes (intervju, 2012-

11-15), vilket han förklarar med att uppmärksamma var gränsen går vid de olika principerna 

och att följa principerna närmare och noggrannare så som han tror att Jehova önskar av 

honom. Han förklarar att ”öva sitt samvete innebär att man ska känna motbjudande mot det 

Jehova ogillar” (Johannes, intervju, 2012-11-15). Robert uppger att man som vittne alltid har 

ett samvete inför Gud. Petra säger att församlingen uppmanar medlemmarna att öva sitt 

samvete och man ska ta hänsyn till andras samvete. Om hon och hennes vänner ser en film 

vari sexuella situationer utspelar sig stänger de av om någon känner att det är mot deras 

samvete att se den. Petra menar att målet med samvetet är bland annat att känna avsmak till 

sexscenerna på film, men även att känna avsmak mot spiritism och våld i film. Hon uppger att 

det är ett vanligt ämne som tas upp på de veckovisa mötena i församlingen. Emil säger att han 

ska öva sitt samvete så att han känner avsmak mot fiktivt underhållningsvåld i populärkultur, 

som exempelvis James Bond-filmerna.   

Intervjudeltagarna talar också om samvete gentemot Jehova. De uppger att de känner skuld 

och får dåligt samvete inför Jehova om de bryter mot hans principer. Anna uppger att hon får 

dåligt samvete när hon sårar Gud genom att inte följa Hans principer. Intervjudeltagarna är 

överrens om att de ska visa tacksamhet mot Jehova för att han skapat allting inklusive 

intervjupersonerna. Anna känner tacksamhetsskuld till Jehova för att Han har hjälpt henne 

genom svåra kriser. Filip uppger att han gör tjänstearbetet för Guds skull och av tacksamhet 

för Honom. Petra säger att Jehova har rätt att kräva av dem att leva efter Hans principer då 

han har skapat människan och världen.  

Religion i vardagen 

Följande kapitel behandlar hur deltagarnas religion påverkar deras vardag och vardagliga 

bestyr. Ämnen som kommer tas upp här är klädsel, tid i tjänsten, tid deltagarna engagerar sig i 

sin religiösa utveckling och tid de spenderar på församlingen.  

Klädkoder inom rörelsen 

Emil menar att det även finns normer som bör följas även om de inte betraktas som synder. 

Han exemplifierar med klädkoder. Han säger att man ska klä sig rent och snyggt, men 
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fortfarande ödmjukt. Kläderna ska inte vara utmanande och inte heller för moderiktiga. De 

andra deltagarna svarade likadant angående klädkoder. Petra tycker att man ska klä sig på ett 

sätt som ärar Gud, vilket innebär snyggt och prydligt, men inte för utmanande. Robert säger 

att klädstilen inte berörs av förbud men sättet man klär sig visar hur andlig man är. Han menar 

att kläderna ska vara rena och prydliga. Han säger att man med kläderna inte ska dra på sig 

onödig uppmärksamhet och tillägger senare i samtalet att kvinnor som upprepade gånger bär 

kortkorta kjolar riskerar uteslutning. Emil menar att dålig klädstil inte är orsak till uteslutning 

men de Äldste hade nog frågat om allt stod rätt till. Emil tillägger att man blir av med 

privilegier som att få vara pionjär eller leda församlingen i bön om man klär sig oanständigt. . 

Filip säger också att opassande kläder kan leda till förlust av privilegier. Frida säger att: ”om 

man vill göra rätt i Guds ögon går man inte efter modet” (intervju, 2012-11-13). Hon säger att 

hon inte klär sig i trasiga jeans, men tror att om hon gjorde det hade hennes make retorisk 

frågat vad Jehova tycker om sådana kläder och varför hon började använda dem. Hon tillägger 

att hon skulle få fortsätta bära dem om hon ville.   

Deltagarnas vardagsrutiner 

Nedan följer en sammanställning av den tid intervjudeltagarna engagerar sig i tron och i 

församlingen. 

     

Namn Tid omkring möten Tid i tjänst Självstudier Familjekväll Bön per dag 

Anna 3,5 h / vecka Ca 16 h / vecka 1,5 h / vecka 1 h / vecka Minst 3 ggr  

Petra 5 h / vecka 3 - 20 h / vecka 1 h / vecka 4,5 h / vecka Minst 3 ggr  

Johannes 4 h / vecka C a 17 h / vecka 1 - 2 h / vecka 1 - 2 h / vecka Ca 20 min  

Robert 3,5 h / vecka 5 - 15 h / månad Ca 2 h / vecka  Minst 3 ggr  

Emil 5 - 5,5 h / vecka Ca 19 h / vecka 2 h / vecka 2 - 3 h / vecka Minst 3 ggr  

Filip 3, 5 h / vecka Ca 16 h / vecka 30 min / dag  Minst 4-5 ggr  

Frida 4 h / vecka 20 - 30 h / vecka  2 - 3 h / vecka Minst 3 ggr  

 

Tabell 1: Religiöst engagemang i tid 

Av tabellen kan man utläsa att deltagarna spenderar mycket tid i församlingen och med 

religiösa aktiviteter. Den största skillnaden syns i tjänstearbetet där Robert och Petra gör lite 

mindre och där Frida gör väsentligt mer arbete. Det beror på att alla deltagare utom Robert 

och Petra är pionjärer, vilket förordnar 70 timmars tjänstgöring i månaden. Några gör 
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dessutom ytterligare några timmar. Frida utmärker sig med nästan dubbla tjänstetiden jämfört 

med andra vissa veckor. Robert och Petra är hjälppionjärer vilket innebär minst 50 timmars 

tjänstgöring i månaden. Robert säger att han även hjälper till att bygga nya församlingssalar 

runtom i Sverige under vissa helger. Familjekväll innebär att familjen tillsammans studerar 

Bibeln en kväll i veckan. De som inte har en familj att studera med studerar ofta själva istället. 

Johannes uppger att han ber många korta böner varje dag. Han säger att ”om man minns hur 

många gånger man har bett har man bett före lite” (Johannes, intervju, 2012-11-15). Uttrycket 

är, enligt Johannes, vanligt förekommande i församlingen. Robert nämner att Jehovas vittne är 

inget man är på deltid utan ”man är Jehovas vittne 24 timmar om dygnet” (intervju, 2012-11- 

07). Johannes säger att tron är det viktigaste i ett vittnes liv och Petra menar, vilkets nämndes 

tidigare, att ”allt man gör ska ära Gud” (Petra, intervju, 2012-11-14).  

Relationer 

Kapitlet behandlar deltagarnas relationer till icke-medlemmar och till pojk- eller flickvänner. I 

anslutning till deltagarnas svar kring kärleksrelationer följer även ett avsnitt om deras 

förhållande till den sexuella lusten.  

Förhållande till icke-medlemmar 

De flesta av de tillfrågade säger sig ha vänner utanför församlingen men att de sällan umgås 

med dem. Deltagarna uppger att när de umgås med vänner inom församlingen är tron central i 

deras samtalsämnen då det är deras största gemensamma nämnare. Robert uppger sig inte ha 

några utomstående vänner. De har inte samma etiska grund som honom och han litar mer på 

andra vittnen. Därför faller det sig naturligt för honom att umgås med andra vittnen. Frida har 

ett par vänner utanför församlingen men uppger att hon sällan träffar dem då de inte delar 

samma tro, vilket är ett vittnes största intresse, uppger hon. Frida hänvisar till första 

Korintierbrevet, vers 15 och 33 där det står att dåligt umgänge ger dåliga vanor. Hon har 

också en vän som ”festar” men aldrig försöker övertala Frida om att festa själv. Frida ser det 

som en samvetsfråga att umgås med henne men hon tycker inte att vännen är dålig för henne; 

”det är inget dåligt snack” (Frida, intervju, 2012-11-13), säger hon men tillägger att de sällan 

träffas. Johannes hade några utomstående vänner på högstadiet varav han umgås med två 

stycken fortfarande. Umgänget med dessa är dock begränsat.  Det får inte bli i övermått. 

Liksom Frida hänvisar Johannes till första Korintierbrevet och säger att dåligt umgänge 

”förintar” goda vanor och att man därför inte ska umgås med icke troende, vilka han syftar till 
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alla människor utom Jehovas vittnen. Johannes påpekar att det är en samvetsfråga att umgås 

med utomstående men att hans själv helst umgås med vänner inom Jehovas vittnen. Dessutom 

har Johannes aldrig så mycket tid till umgänge då predikoverket är ”världens viktigaste 

arbete” (Johannes, Intervju, 2012-11-15). Enligt Anna har hennes föräldrar alltid önskat att 

Anna helst umgås med andra inom församlingen men att hon får välja vänner själv.  

Intervjudeltagarna säger att det även finns församlingsvänner som också bör undvikas då de 

lever omoraliskt. Frida menar att man måste vara uppmärksam på personer inom 

församlingen, inte bara på utomstående. Hon uppger att det finns odöpta ungdomar som inte 

lever som man bör, men så länge de inte valt ”sanningen” (Frida, Intervju, 2012-11-13), det 

vill säga inte har låtit döpa sig, får de fortsätta vara med i församlingen. Frida känner många 

odöpta som festar exempelvis. Hon uppger att dessa får samma bemötande av församlingen 

som döpta ”goda” medlemmar men man vet vilka som är bra och vilka som inte är det, säger 

Frida. Hon säger att hon undviker att umgås med de mindre bra för att undvika dåliga vanor. 

Hon tycker att det förstör en del för organisationen att sådana får vara med. Odöpta 

församlingsmedlemmar får leva lite som de vill, säger Petra. De har inte avgett något löfte till 

Gud än. Man måste vara uppmärksam på dessa så att de inte utgör dåligt sällskap. Men Petra 

säger att man också måste vara uppmärksam på döpta vittnen så att inte heller de är dåliga 

föredömen. 

Kärleksrelationer 

Samtliga deltagare säger att de inte ska umgås med det motsatta könet hur som helst. Alla 

deltagare pratar om säkerhetsåtgärder för att undvika otukt. Samtliga deltagare nämner 

exempelvis att par inte ska umgås på tu man hand utan de ska befinna sig i sällskap med 

andra, så kallade förkläden. Anna hade tidigare fästman hon umgicks mycket med men de 

valde aktivt att inte försätta sig i situationer som kunde leda till ”sexuell omoral” (intervju, 

2012-11-14). Hon säger att de försökte vara bland andra så mycket som möjligt. Anna 

förklarar vidare att kärleksbetryggelser (uppvisad kärlek för en partner) bara är accepterat 

mellan personer som är ihop. Man måste tänka på vad församlingen tror om man håller hand 

med en kille, säger hon.  Då tror församlingsvännerna att man är ihop och när det visar sig att 

man inte är det framstår hon som en hycklare, menar Anna. Hon tillägger att det gör att de 

inte litar på henne och de kan misstänka att hon tvivlar på organisationens läror. På den 

teoretiska frågan varför det vore olämpligt att göra intervjun hemma hos mig svarade Anna att 

om församlingsmedlemmar hade sett henne besöka en kille själv kunde deras misstankar om 
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Annas uppsåt få dem att tvivla på hennes tro. Anna menar att om de börjar tvivla på hennes 

tro kanske de börjar tvivla på sin egen. Bibeln säger att man inte ska få andra människor att 

synda eller att tvivla på tron, tillägger hon.  

Petra och hennes pojkvän såg till att aldrig vara ensamma över huvudtaget innan de gifte sig, 

de åkte inte ens ensamma i samma bil tillsammans. Det gäller inte bara med sin pojkvän utan 

med alla killar i samma ålder, oavsett om man är intresserad av dem eller inte, säger Petra. 

Hon menar att man inte ska utsätta sig för risken att bli förtjust i en kille som man inte kan 

tänka sig att gifta sig med. Gud ser vad vi egentligen känner och tänker, menar Petra, men 

Gud vet även saker som vi känner och tänker som vi inte ens vet om själva. Man ska inte 

utsätta sig för situationer som kan leda till svår synd överhuvudtaget, säger Petra.  Anna 

uppger att hon och hennes dåvarande pojkvän på högstadiet undvek att umgås med varandra 

för att den sexuella attraktionen dem emellan var för stark. Johannes har en något liberalare 

syn på förhållanden och säger att det inte är lämpligt att umgås varje dag med en tjej. 

Johannes säger att det inte är klokt att hänga för mycket med en tjej om man inte vill ha 

känslor för henne. ”Hur ser det ut? Vad kan hända?” frågar han sig (intervju, 2012-11-15). 

Johannes förklarar att man inte ska väcka anstöt hos församlingsmedlemmarna. ”Vilka 

signaler och tankar skickar det?” (Johannes, intervju, 2012-11-15),  frågar sig Johannes och 

tillägger att om man behöver fundera på vilka signaler ett beteende sänder är det klokt att 

tänka över beteendet. Johannes förklarar vidare att umgänge med tjejer är en samvetsfråga. 

Han tycker exempelvis att det är okej att åka bil tillsammans men han skulle tänka över det 

om det väckte anstöt hos någon i församlingen. Inget de gör tillsammans ska väcka anstöt hos 

församlingen, förklarar Johannes, utan man ska främja friden. Däremot kan det ju finnas 

petnoga människor som kanske är överkänsliga mot vissa detaljer, menar Johannes, och då 

hade han förmodligen inte förändrat sitt beteende. Det får ju inte gå till överdrift, det kan ju 

vara fel på den andra människan också, konstaterar han. 

Vittnena är överrens om att förhållande och giftermål med utomstående inte är förbjudet men 

att det är opraktiskt och dumt. Frida menar att man inte kan få några privilegier om man är 

ihop eller är gift med en utomstående. Frida menar också att det är mycket ovanligt då man 

inte delar den rätta tron tillsammans. Johannes hänvisar till att man ska ”gifta sig i Herren” 

(intervju, 2012-11-15) och befinna sig i gott sällskap. Därför vore det ”svårt och korkat” 

(intervju, 2012-11-15) att bli ihop med en ickemedlem, säger Johannes. Man blir inte 

utesluten om man blir ihop med en världslig men man kan bli av med privilegier, menar han.  



 37 

Sexuell lust  

Samtliga deltagare menar att den sexuella lusten är naturlig och en gåva ifrån Gud men att den 

inte får användas hur som helst: den måste kontrolleras. Tim och Filip liknar den sexuella 

lusten med att ha bil utan körkort. Bara för att man har den innebär det inte att man får bruka 

den hur som helst, menar dem. Beröring som ökar de sexuella begären är inte acceptabelt 

enligt intervjupersonerna. Om man är ihop med en tjej tycker Emil att det är okej att hångla 

med henne men det är inte okej med för intim beröring. Beteendet får inte leda till otukt, 

tillägger han. Emil säger att man alltid måste ha ett sådant tankesätt: ”Varför gör jag saker? 

Undvik att synda!” (Emil, intervju, 2012-11-08). Anna säger att det inte är rådigt att ”gå till 

second base” (intervju, 2012-11-14), vilket innebär att mannen berör kvinnans bröst. Petra 

och Filip menar att beröring för högt upp på låret är att gå för långt. Robert erkänner att de 

sexuella känslorna är starka och därför ska man inte försätta sig i situationer som kan leda till 

omoraliskt handlande. Han tillägger att onani är otillåtet inom rörelsen. På frågan om sexuella 

tankar är acceptabelt svarar Anna att det är en tolkningsfråga men att tankar leder till 

handlingar. Därför bör man vara försiktig med sådana tankar, säger hon. Det är inte okej att ha 

sexuella fantasier om någon; inte heller den man är ihop med, men det är okej att fantisera att 

man hånglar med sin pojkvän, tycker Anna.  Filip säger att man måste vara försiktig med 

tankarna så att de inte leder till otukt. Han uppger att vissa sexskämt exempelvis inte är 

godkända. ”Man skämtar inte om det som är orätt” säger han (Filip, intervju, 2012-11-13). 

Han säger att under högstadietiden pratade många klasskamrater om sex i olika sammanhang 

och Filip ville inte delta i samtalen. Han säger att man kan konstatera att vissa tjejer ser bra ut, 

men man bör inte prata om sex.  Petra uppger att man hela tiden måste tänka på följderna av 

syndiga tankar och handlingar och vid insikten att tankarna och handlingarna är fel ska dessa 

undvikas.   

Samtliga vittnen säger att homosexuella handlingar är syndiga. Enligt dem tillåts medlemmar 

vara homosexuella så länge de inte uttrycker sina sexuella begär i handlingar. Robert svarar 

att han inte vet varför homosexualitet finns men antar att det är en produkt av Satans syndfulla 

värld.  

Straff och belöning inom rörelsen 

Även om vittnena inte talar om det på ett sådant sätt så förekommer ett straff - och 

belöningssystem i församlingen. Samtliga deltagare berättar i olika sammanhang om att man 
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kan få och bli av med privilegier. Privilegier består av uppgifter inom församlingen som att 

ansvara för mikrofoner på möten, vara Äldste eller vara pionjär. Filip nämner att det 

inofficiellt ligger viss prestige i att erhålla privilegier men inte officiellt. Några av deltagarna 

uttrycker en önskan att avancera inom organisationen. Anna uppger att hon strävar efter att bli 

biträdande tjänare för att hon ”vill gå framåt” (intervju, 2012-11-14). Johannes uppger att han 

just nu ansvarar för mikrofonerna på mötena och han tjänstgör som pionjär. Men han uppger 

att han önskar fler tilldelade uppgifter och säger sig vilja avancera inom organisationen.  

Vid svåra synder eller normbrytande beteende uppger deltagarna att man kan bli av med 

privilegierna. Johannes förklarar att alla så kallade kommittéärenden (samtal med ett äldsteråd 

efter att man har begått en svårare synd) innebär att man inte kan bli pionjär inom ett år. 

Samtliga deltagare menar att vittnen ska vara goda förebilder - de ska leva noggrant efter 

principerna - för att få och få behålla privilegier. Robert tror exempelvis att medlemmar som 

begått otukt utesluts ur rörelsen och Emil tror att Äldstebröder med opassande klädstil förlorar 

sitt uppdrag som Äldste. Emil nämner vid flertalet tillfällen under intervjun att det är viktigt 

att vara ett bra föredöme, inför de andra församlingsmedlemmarna men även inför de 

utomstående.    

Emil exemplifierar straffsystemet med en egen upplevelse. Han var ihop med en tjej som inte 

var med i rörelsen. Han hade sex med henne och slutade gå på möten, trots att han var döpt. 

När han ångrat sig och återkom till organisationen pratade han med de Äldste och fick 

restriktioner: bland annat fick han inte hålla tal i församlingen, inte bli pionjär och inte leda 

församlingen i bön. Restriktionerna gällde i ett halvår. Han tillägger även att det inte är någon 

vits med att ljuga för de Äldste för att få mindre restriktioner; Gud ser och hör allt och det är 

inför Honom som Emil har syndat. Petra säger att privilegierade personer har större ansvar att 

uppföra sig föredömligt. Hon exemplifierar med att om otuktiga personer fick hålla tal i 

församlingen hade det uppfattats som olustigt och hycklande av församlingsmedlemmarna.  

Intervjupersonerna anser att det fanns olika konsekvenser för olika synder beroende på hur 

allvarliga de är. Robert svarar först att alla synder är lika illa, men vid vidare kontemplation 

reviderar han sitt svar och menar istället att det finns grövre synder med grövre konsekvenser. 

Petra menar att det finns två kategorier av synder. De mildare synderna där förlåtelse kan fås 

på ett personligt plan, och de svårare synderna där man endast kan få förlåtelse med de 

Äldstes hjälp, som exempelvis vid rökning. Johannes förklarar att vid allvarlig synd som följs 

av ånger tillsätts en kommitté. Dessa kommittéer som utgörs av minst tre Äldste som 
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resonerar och talar med den skyldiga. Kommittéärenden resulterar alltid i en påföljd. 

Påföljden innebär att den ansvarige mister privilegier som att svara på mötena, sköta vissa 

uppgifter kring mötena, gå i tjänsten och bli pionjär. Det tar minst ett år för att få bli pionjär 

vilket kommittéärende som helst, hävdar Johannes. De Äldste har alltid kontakt med en 

kretstillsynesman vid uteslutning. Det är endast kommittéärenden som får sådana här 

konsekvenser, avslutar Johannes.  

Anmälningsplikt 

Samtliga intervjupersoner anser att de har skyldighet att tala med Äldstebröderna om en annan 

församlingsmedlem uppför sig syndigt, under förutsättningen att de själva är döpta vittnen och 

att den syndande personen är döpt. Petra menar att döpta vittnen bär ett större ansvar än 

vanliga församlingsmedlemmar. ”När man döper sig väljer man sanningen” menar Anna 

(intervju, 2012-11-14) och säger att församlingsmedlemmar som inte döpt sig inte har samma 

ansvar inför Gud att leva rättroget. Intervjupersonerna var också överrens om att även 

Äldstebröder kan anmälas vid regelbrytande beteende. De Äldste har dessutom tystnadsplikt, 

uppger Johannes och Robert.  

Jag  frågade intervjupersonerna hur de hade handlat i följande fall: Om din bästa vän inom 

Jehovas vittnen talade om för dig att han/hon flertalet gånger gått över gränsen (dock inte haft 

sex) med sin flickvän, vad hade du gjort? Samtliga intervjupersoner svarade att om det hade 

hänt vid upprepade tillfällen hade de talat om för honom att sluta, och vittna sig hos de Äldste. 

Om vännen vägrat detta hade de själva tagit kontakt med de Äldste i ärendet, vilka hade tagit 

kontakt med vännen. Allt enligt Bibeln, menar de. Vidare förklarar de att om vännen inte hade 

ångrat sig hade detta lett till uteslutning då denne inte respekterar Bibeln. Petra uppger att hon 

först hade talat med sin vän och övertygat henne om att upphöra med det syndiga beteendet. 

Om vännen inte hade lyssnat hade hon pratat med de Äldste om hennes synd. Petra säger att 

hon skulle handlat så här även om hennes vän skulle hata henne för det. Det är ju för hennes 

bästa, menar Petra. Johannes menar att hans vänner hade gjort samma sak för honom. Han 

lägger till att om någon i församlingen tycker något man gör är fel, utan att man själv tycker 

det ska man förhålla sig ödmjuk och sluta upp med beteendet. ”Man ska inte göra så att någon 

annan snavar” säger Johannes (intervju, 2012-11-15) och hänvisar till Bibeln. Han menar 

att ödmjukhet innebär bland annat att man inte bestämt ska hålla på sin rätt utan ta hänsyn till 

sina församlingsvänner. Det även är en dygd att se till friden i församlingen, avslutar han.  
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Samtliga tycker att anmälningsskyldigheten är bra. De hävdar att det är en plikt att anmäla 

och att de som anmäler bara vill den andra sitt eget bästa. Anna tycker systemet är bra. Hon 

tycker det är skönt med vänner som håller koll på henne. Om någon ”skvallrat” på henne tror 

hon först att hon skulle bli sur, men sedan inse att personen gjorde det för att denne var rädd 

om henne. Hon uppger att systemet ibland kan vara jobbigt men att det inger trygghet för att 

alla befinner sig på samma religiösa plan och håller koll på varandra. Frida tycker inte det är 

skvaller att anmäla någon för de Äldste utan säger att det är ett bra system som gör att ”alla 

håller samma moraliska nivå” (Frida, intervju, 2012-11-13). Hon exemplifierar med när hon 

drack och festade för mycket. Då var det en vän som rådde henne att tala med de Äldste, 

vilket hon gjorde och fick hjälp att sluta med sitt syndiga beteende. Hon hade varit glad om 

någon talat om hennes beteende för de Äldste.  Eftersom det kan vara svårt att ta tag i det 

själv då hon tycker att det är pinsamt att gå och prata med dem om sådana saker. ”Skvallret” 

görs i kärleksfull omtanke, man vill inte sätta dit någon, avslutar Frida (intervju, 2012-11-13). 

Petra tycker systemet är ”suveränt för det gör att alla håller samma nivå” (intervju, 2012-11-

14). Det blir en tydlig gräns för alla, säger hon. De Äldste vill att man ska leva rätt och om 

någon ”anmält” henne för de Äldste har hon ju uppenbarligen gjort något fel, fortsätter hon. 

Hon tycker inte systemet är jobbigt utan det är ”bara bra för oss” (Petra, intervju, 2012-11-

14). Hon menar att systemet är kärleksfullt inrättat av Gud.      

Uteslutning  

Deltagarna är överrens om att uteslutning är en mekanism De menar att Gud har skapat 

uteslutningsmekanismen för att skydda församlingen och hålla den ren. Anna säger att Gud 

vet att avfällingarna är farliga för det moraliska livet och därför undviker församlingen dem.   

Petra menar att Jehova har bestämt hela rörelsens organisation. ”Det är inget någon människa 

hittat på” säger hon (Petra, intervju, 2012-11-14) och hävdar att även uteslutningsmekanismen 

är bestämd av Jehova. Marie säger att uteslutningsmekanismen är kärleksfullt upprättad av 

Jehova för att skydda församlingen.  

Samtliga deltagare menar också att det är nödvändigt att ignorera avhoppare för att de ska 

förstå vad de har förlorat och för att Bibeln råder dem att göra så. Anna säger att det står i 

Bibeln att man inte ens ska äta med dem. Hon ”fryser ut dem för deras egen skull” (Anna, 

intervju, 2012-11-14) för att de ska förstå vad de har uppgivit. Man ska även undvika kontakt 

för att den uteslutna inte ska ha dåligt inflytande på en själv, menar hon. Robert menar att om 

allt skulle vara som vanligt med uteslutna individer skulle dessa tro att deras syndiga beteende 
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är acceptabelt. Församlingen vill ha tillbaka den uteslutna medlemmen och genom att ignorera 

henne tror de att hon vill återkomma. Därför är avståndstagandet av barmhärtiga skäl, menar 

Robert. Robert säger sig inte hälsa på uteslutna personer.  

Alla tillfrågade har en nära vän eller släkting som blivit utesluten. En av intervjupersonerna 

har en närstående person som är utesluten
5
. De har ingen kontakt längre. Den närstående 

personen har däremot kontakt med intervjupersonens föräldrar efter att han en tid efter 

uteslutningen försökt ta livet av sig efter att ha förorsakat ett dödsfall i trafiken. Vid sådana 

omständigheter är det fortfarande en samvetsfråga om man ska hålla kontakten men 

intervjupersonens föräldrar har valt att göra det så länge de befarar att den närstående 

personen är självmordsbenägen utan deras stöd. Intervjupersonen uppger att kontakten mellan 

föräldrarna och den närstående blir mindre och mindre och att den kommer att upphöra om 

denne inte längre är självmordsbenägen. Intervjupersonen vet inte om Gud tycker att det är 

acceptabelt.  

En annan intervjuperson uppger att en av hans bästa barndomsvänner till honom numera är 

utesluten. Han menar att hon tror på allt organisationen förespråkar men inte har förmågan att 

leva upp till Jehovas vittnens principer. Hon är uppvuxen i organisationen och döpte sig redan 

vid 14 års ålder men håller på med droger och är bisexuell. Intervjupersonen har undvikit 

kontakt med henne sedan hennes uteslutning men är medveten om att hon inte är på väg 

tillbaka. Han säger sig bry sig om sin uteslutna vän men kontaktar henne inte för att Bibeln 

råder honom att inte göra så, och han bryr sig mer om att lyda Jehovas förordningar än om sin 

vän, uppger han. Petra har en nära vän som blev utesluten för ett par år sedan. Hon uppger att 

hon inte ens får hälsa på vännen. Hon säger att hon litar på att Gud vet bäst.  

De flesta av de tillfrågade är inte rädda att bli uteslutna för sin egen skull då de känner sig 

starka i tron, men de kan oroa sig över att mista nära vänner på grund av rörelsens 

uteslutningspolicy. Petra tycker att tanken på att nära vänner kan bli uteslutna är skrämmande, 

men å andra sidan har de då uppenbarligen inte haft rätt tankesätt och är därför inga bra 

vänner ändå. Själv säger hon sig aldrig ha varit rädd för att bli utesluten. Anna uppger att 

tanken på att mista goda vänner för att de inte följer principerna är oroväckande. Hennes bästa 

kompis blev overksam en tid. Då slutande Anna umgås med henne ”för de inte hade den 

sanna tron gemensamt längre” (intervju, 2012-11-14). Den bästa vännen återkom dock senare 

                                                           
5
 Jag har valt att inte ange vem av deltagarna det rör sig om för att inte avslöja dennes identitet.  
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till församlingen. Filip menar att om någon av hans närmsta vänner hade blivit utesluten hade 

han slutat umgås och prata med denne. Även om det bara är en enda regel som personen inte 

ville följa som låg till grund för uteslutningen hade Filip sagt upp kontakten för att de som 

försöker leva rättfärdig efter alla regler drivs av Helig Ande. De som inte lever efter alla 

regler förlorar Helig Andes kraft, och det tycker Filip är tillräcklig anledning för att säga upp 

kontakten.  

Satans roll i världen 

De tillfrågade menar att Satan är denna världens härskare. Satan var en ängel som revolterade 

mot Gud, säger samtliga tillfrågade. Intervjupersonerna är även överrens om att de änglar som 

valde Satans sida är kallas för demoner och tillsammans blev de nedkastade på jorden i 

vanära. Alla deltagare nämner att Satan frestar människor att synda och försöker lura dem bort 

ifrån Gud. Deltagarnas svar speglar väl organisationens uttalade hållning till Satan. Enligt 

rörelsen frestar och lurar Satan människor liksom han frestade och lurade Eva i jordens 

begynnelse. Anna säger att Satan ligger bakom det onda som händer på jorden, som pedofili 

och jordbävningar. Petra säger att Satan styr världen och frestar och försvårar för människor 

att följa Bibeln. Hon menar att han använder medel som film, grupptryck och media för sina 

ändamål. Petra menar att Satan inte kan styra tankar men kan med yttre faktorer påverka 

människors tankesätt. Därför är det viktigt att öva upp sitt samvete för att stå emot Satans 

frestelser. Johannes förklarar att Satan har sin tid nu att styra världen. Han försöker villa bort 

människor ifrån Jehova. Johannes hänvisar till Matteus 4 där Jesus ståndaktigt står emot 

Satans frestelser och menar att människor ska försöka vara lika ståndaktiga mot Satans 

frestelser som Jesus var.   

Anna menar att Satan absolut inverkar på människor. En av de största frestelserna är 

populärkultur som film och böcker. Satan påverkar även henne personligen, menar Anna. Han 

vet ju om hennes svaga punkt, lust och vilja till otukt, och frestar henne med yttre faktorer. 

Hon menar inte att han fysiskt kan förstärka känslan men sätta henne i frestande situationer. 

Exempelvis kan han ordna så att en söt kille går förbi henne eller att en speciell låt spelas på 

radion när hon känner längtan efter killar. Frida säger att Satan och demonerna ser svaga 

punkter och utnyttjar dem för att få människan att synda. Frida uppger att hennes svaghet var 

alkohol när hon var yngre. I 16-17-årsåldern ”festade” hon väldigt mycket(intervju, 2012-11-

13). Hon säger att hon kände att Satan och demonerna såg denna svaga punkt och kanske fick 
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henne att känna att beteendet inte var fel, vilket gjorde att hon fortsatte. Frida menar att den 

sexuella lusten inte är Satans verk, men de syndiga tankarna att utleva den på ett felaktigt sätt 

har Satan mycket med att göra. Hon exemplifierar med att hon och hennes man före 

äktenskapet absolut inte ville ha sex för Guds skull. Satan hade stor inverkan på att de kände 

för att ha sex när de sa att de inte ville. ”Det är han som vill få oss att göra det”, avslutar hon 

(Frida, intervju, 2012-11-13). 

 

Johannes svarar med att Satan kan locka med olika saker som omoraliskhet och tidsslukande 

aktiviteter. Satan är tingens ordning och använder sig av de materiella och själviska begär som 

människor känner. Johannes menar att Satan kan styra tankar indirekt, exempelvis skulle 

Satan kunna ge Johannes ett utmärkt tillfälle att studera fåglar i Israel (Johannes har 

fågelskådning som hobby). Denna frestelse skulle uppsluka mycket av Johannes tid och lämna 

mindre tid åt Jehovas vittnen. Han tillägger att han inte skulle göra resan då han anat att det 

var en av Satans frestelser. Johannes förklarar vidare att Satan inte kan ”vara i huvet [sic!]” 

(intervju, 2012-11-15) på människor och styra dem därifrån. Demoner däremot kan påverka 

människor direkt, menar Johannes, och exemplifierar med leken ”anden i glaset”. Det gäller 

att avhålla sig ifrån spiritism. Man ska inte leka med elden, vidhåller han.  

För att motverka Satan svarar de tillfrågade att de ofta ber och undviker en del av världens 

lockelser. För att motverka Satans påverkan ber Anna ofta till Gud om hjälp att motstå 

världens frestelser. Istället för att läsa vanliga böcker läser hon bibliska texter och går mycket 

i tjänsten. Sådana aktiviteter håller tankar på killar borta. Petra säger att man ska undvika att 

konsumera viss populärkultur som våldsamma filmer. Man ska undvika att umgås med 

människor som inte följer Bibelns principer och man ska bygga upp sitt samvete. Det är också 

viktigt att gå på församlingens möten och själv studera Bibeln för att påminna sig själv om 

vad Gud älskar och hatar, menar Petra.  ”Genom att göra det goda, så får man mindre tid åt 

det onda” svarar Johannes (intervju, 2012-11-15). De flesta av intervjupersonerna säger att de 

inte är rädda för Satan eller demonerna då Gud är med dem. ”Om Gud är med mig kan inget 

skrämma mig”, svarar Johannes (intervju, 2012-11-15). Men Frida tycker att Satans metoder 

att fresta och lura henne ifrån Jehova är obehagliga.  
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Resultatkapitlet har visat hur respondenterna förhåller sig till ett antal intressanta ämnen som 

berör maktinstrument och maktstrukturer i deras livsvärld. I analysen kommer resultatet 

analyseras med hjälp av Foucaults teorier om maktens metoder för att underkuva och 

kontrollera undersåtar.  
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Analys 
 

Analysen struktureras efter Foucaults teoretiska begrepp som kort presenterades i 

teoriavsnittet. Här kommer dessa begrepp förklaras utförligare för att teorierna ska ligga nära 

till hands för läsaren när resultatet ska analyseras. De teoretiska begreppen ska fungera som 

verktyg för att identifiera maktstrukturer och maktinstrument inom Jehovas vittnen och 

förklara hur dessa påverkar respondenternas livsvärld. Då flera av Foucaults teoretiska 

begrepp kan appliceras på flera av analysområdena är dessa kategorier inte absoluta. Den 

tidigare forskningen om Jehovas vittnen som behandlar mina undersökningsområden kommer 

också att vävas in. Jag börjar med att identifiera maktinstrument i deltagarnas livsvärld och 

hur dessa påverkar dem, sedan behandlar jag identifierade maktstrukturer och deras påverkan 

på deltagarnas livsvärld.  

 

Disciplinering  

Enligt Foucault är det viktigaste maktinstrumentet disciplinering. Utvecklingen av maktens 

kontroll av undersåtarna från 1600-talet till modern tid handlar om att göra kroppen foglig. 

Den fogliga kroppen är mer lättkontrollerad och kan formas och förbrukas i maktens syften. 

För att få en foglig kropp måste den dresseras och vid dressering är de små detaljerna 

viktigast. Drillen ska snäva av undersåtens tid, rum och rörelser genom att ständigt utsätta 

henne för tvång och övervakning, detta för att göra henne så effektiv som möjligt. Målet med 

drillen och fogligheten är att kroppen ska producera nytta, och undersåten ska luras att 

foglighet och nytta är eftersträvansvärt. Omgivningen berömmer och beundrar beteendet, och 

bekräftar att undersåten beter sig korrekt. Foucault menar att disciplinen som maktinstrument 

började i klostren men utvecklades till att bli den allmänna formen för övervälde (2003:138-

39). Foucault skriver om disciplinen:  

Disciplinen skiljer sig från slaveriet genom att den inte grundar sig på ett 

bemäktigande av kropparna; disciplinen kostar rent av på sig elegansen 

att avstå från den sortens kostsamma och våldsamma relationer och 

lyckas ändå utvinna en nytta som är minst lika stor. Den skiljer sig också 

ifrån tjänare - husbonde, som innebär att den ena parten behärskar den 

andra oavlåtligt (2003:139).    
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Det är alltså kroppen som ska utföra nyttan, men medlet för målet är att dressera undersåtens 

själ. Kroppen ska med rätt tillvägagångssätt utföra det makten vill och luras tro sig vara 

duktigare ju nyttigare den blir. Foucault beskriver den minutiösa dresseringen av kroppen som 

”maktens mikrofysik”. Han menar att makten önskar upprätta ett småaktigt tvångssystem som 

in i minsta detalj reglerar kroppen (2003:141). Det kan exemplifieras med den militära 

disciplinen som reglerar soldaternas kroppshållning, gångstil, hygien, sätt att svara 

överordnade och så vidare. Kroppen fogas in i en smal handlingsram vilket ska effektivisera 

soldaternas och arméns stridsförmåga. Foucault skriver vidare:  

För den disciplinerade människan, liksom för den sant troende, är ingen 

detalj likgiltig, mindre dock på grund av den mening som döljer sig 

bakom den än på grund av det grepp den erbjuder åt makten som vill 

infånga henne (2003:142).  

Häri ifrågasätter och kritiserar Foucault även religiösa auktoriteters disciplinerande 

maktmetoder.  

Deltagarnas syn på synd 

Foucaults teorier om disciplinering är väl synliga i deltagarnas förhållande till synd. Tydliga 

tecken på maktens önskan om fullständig kontroll över undersåtarnas handlingar och tankar 

kan skönjas i deltagarnas svar. För att förstå respondenternas förhållande till synd används 

Foucaults begrepp disciplinering. Synden är ett betydelsefullt instrument i maktens apparat. 

Samtliga deltagare uppger att synd är att handla mot Jehovas principer. Att synda är att såra 

Gud; Fadern som skapat jorden och satt var människa till den. Flera av deltagarna uppger sig 

ha en skuld till Jehova och av tacksamhet uppvisas lydnad för reglerna uppsatta av rörelsen. 

Synden är den ständigt närvarande skulden och skälet till aktsamheten mot felaktiga tankar 

och handlingar. Deltagarnas syn på synd och skuld inför Jehova medför disciplinande åtgärder 

hos medlemmarna för att undvika sådana handlingar och tankar. Synden och skulden är 

instrument makten använder för att kontrollera medlemmarnas agerande och reglera deras 

rörelseutrymme så att en järnhård konformitet kan råda och reproduceras. Den mekanism som 

Foucault menar ingår i disciplineringen - att undersåtarna luras att foglighet och nytta är 

eftersträvansvärt - delger förklarande aspekter av deltagarnas förhållande till synd och skuld 

Det bekräftas tydligt i deltagarnas svar att medlemmarna finner glädje eller självbekräftelse i 

deras strävan att göra Guds vilja och i deras stränga förhållande till rörelsens principer. 



 47 

Johannes säger sig finna glädje i predikoverket. Att gå i tjänsten är ”världens viktigaste 

arbete, anser han” (Johannes, intervju, 2012-11-15), och menar att det är ett ärofullt uppdrag 

att få hjälpa Jehova sprida läran. Ju strängare intervjudeltagarna förhåller sig till principerna 

ju mer självbekräftelse och bekräftelse ifrån församlingen åtnjuter dem. Detta syns i deras 

strävan att öva och förstärka sitt samvete och därmed ytterligare avhålla sig ifrån Satans 

frestelser (begreppet samvete och Satans roll i vittnenas livsvärld analyseras noggrannare 

nedan). Mekanismen förstärker deltagarnas vilja att strikt leva efter rörelsens principer. I 

föreställningen att syndfullt beteende sårar Jehova är givetvis undvikande av synd ett viktigt 

mål att sträva efter. Det finns ett stort antal synder som reglerar deltagarnas mentala och 

fysiska rörelseutrymme, och genom att plikttroget undvika dessa handlingar reglerar 

deltagarna självmant sitt beteende för att erhålla självbekräftelse och bekräftelse ifrån deras 

religiösa omgivning.  

Skulden liksom synden ingår i maktens mikrofysik. Det är viktigt att disciplinera undersåtarna 

inom alla möjliga aspekter för att försätta dem i en rigid, konformativ struktur. Det syns 

tydligt i mitt resultat att deltagarna undviker skuldkänslor gentemot Jehova genom att följa 

principerna. Vittnen har ”Guds namn skrivet på sig”, säger Petra (Petra, intervju, 2012-11-14) 

och förklarar att man inte får smutsa ner det. Anna menar att hon står i tacksamhetsskuld till 

Jehova och därför i princip blint följer dennes principer. Skulden i det här avseendet är en 

förlängning av syndens disciplinerande mekanism. Syndens mekanism fungerar genom att 

deltagarna känner att de sårar Gud när de syndar: de drabbas av dåligt samvete. Skulden 

kompletterar i det här avseendet synden genom att förstärka känslan av dåligt samvete. 

Deltagarnas känner tacksamhetsskuld gentemot Jehova för att han gett dem så mycket och 

därför ökas de självdisciplinerade åtgärderna för att undvika synd. Deltagarna uppvisar även 

skuldkänslor gentemot andra församlingsmedlemmar, vilket ytterligare visar på maktens 

mikrofysiska effekter. Flera av deltagarna säger att de ska föra sig som goda exempel för att 

andra i församlingen inte ska tvivla på deras tro. Om församlingsmedlemmarna tvivlar på 

deltagarnas tro finns risken att församlingsmedlemmarna kommer tvivla på sin egen. Flera av 

deltagarna nämner i sammanhanget att man inte ska få någon annan att snava, så som Bibeln 

hänvisar dem. Johannes säger exempelvis att om man behöver fundera på vilka signaler ett 

beteende sänder är det klokt att tänka över beteendet. Det framkommer av deltagarnas svar att 

de måste vara noggranna med sitt beteende ifall en församlingsvän skulle se dem. När 

utgångspunkten är att de alltid kan bevittnas av församlingsvänner innebär det en konstant 

disciplinering av det egna beteendet på platser med möjlig insyn,. Det syns häri tydligt hur 
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deltagarnas stora hänsyn till andra församlingsmedlemmar tvingar dem att förhålla sig hårdare 

till principerna. Johannes säger exempelvis att han personligen inte tycker det är fel att åka bil 

tillsammans med en tjej, men om några i församlingen skulle stötas av det skulle han tänka 

över beteendet. Ungdomarnas egna åsikter kring var gränsen går vid de olika principerna (här 

handlar det exempelvis om förhållande till det motsatta könet) regleras av skuldkänslor 

gentemot andra i församlingen.  

Slutligen framkommer det av mitt resultat att det inte endast är för Guds skull medlemmarna 

undviker att synda utan även för deras egen själasörjning, vilket bekräftas av Cronn-Mills 

forskning (1999:140). Flera av medlemmarna uppger att de följer rörelsens principer noggrant 

för att hinsides spendera evigheten i paradiset. Denna belöning är givetvis ytterligare en 

anlendning till att strikt förhålla sig till rörelsens principer och noggrannt undivka synd.  

Klädkoder 

Även de klädkoder som deltagarna beskriver vittnar om ”maktens mikrofysik” och hur de små 

detaljerna är viktigast i drillen. Samtliga deltagare vittnar om stränga normer angående 

medlemmarnas klädsel. Ett vittne ska enligt intervjupersonerna klä sig ren och snyggt, 

samtidigt som de ska förhålla sig ödmjuka och inte följa modet eller klä sig för utmanande. 

Flera av deltagarna hävdar att medlemmar som inte följer klädnormerna kan förlora 

privilegier inom församlingen. Här syns hur makten betvingar kroppen att med till synes 

oskyldiga detaljer inrätta sig i ett bestämt system som begränsar dess förmåga att röra sig och 

uttrycka sig. Liksom de väldresserade soldaterna klär sig och uppför sig unisont, klär sig och 

för sig intervjudeltagarna på liknande sätt. De strikta klädnormerna vittnar om att makten 

lägger sig i vittnenas liv in i minsta detalj och begränsar till och med deras klädstil. Detta 

stramar ytterligare åt vittnenas handlingsmöjligheter och bidrar därmed till att greppet om 

dem hårdnar; maktsystemet de befinner sig i sluter sig tätare omkring dem.    

Engagemang i tro och församling  

Liedgren Dobronravoff påvisar att organisationen önskar att medlemmarna ägnar så mycket 

tid och energi åt tron och till rörelsen som möjligt. Organisationen råder exempelvis 

medlemmarna att välja yrken som inte kräver för mycket engagemang för att de inte ska ta för 

mycket tid och energi ifrån medlemmarnas religiösa engagemang (2007: 156-157). Resultatet 

bekräftar Liedgren Dobronravoff iaktagelser: tiden som medlemmarna lägger ner i anslutning 
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till organisationen är mycket stor. Enligt Foucault är det viktigt för makten att avskärma 

undersåtarnas tid och rum. Det är en del av den detaljerade dresseringen av kroppen som 

avser att begränsa dess rörelseutrymme och binda undersåten hårdare till maktsystemet 

(2003:138-141). Det är uppenbart att intervjudeltagarna spenderar mycket tid i och kring 

församlingen. Dels spenderas tid på de regelbundna mötena som inte måste men gärna 

besökes av respondenterna. Dels spenderas tid på de egna studierna av Bibeln, Vakna!, och 

andra tidskrifter publicerade av den Styrande kretsen. Utöver detta består deras fasta umgänge 

till största delen av andra vittnen där tro inte alltid men ofta diskuteras i och med att den är 

central i deras liv och den största gemensamma nämnaren vännerna emellan. De flesta ägnar 

sig även åt självstudier ett par timmar i veckan eller familjekvällar, vilket innebär att familjen 

tillsammans studerar Bibeln. Därtill ber dem varje dag, där kvällsbönen är återkommande, 

men även middagsbön återkommer i några av respondenternas svar. Utöver detta är fem av 

sju deltagare pionjärer och två av dem är hjälppionjärer. Enligt Foucaults teorier knyts 

deltagarna starkare till organisationen genom att spendera mycket tid i församlingen, 

samtidigt begränsas deras rörelseutrymme av de ständiga religiösa aktiviteterna. Deras stora 

uppoffring av tid till sitt religiösa engagemang vittnar om att hela vardagen ska orientera sig 

kring Jehova och församlingen. Robert menar exempelvis att ”man är Jehovas vittne 24 

timmar om dygnet” (Robert, intervju, 2012-11- 07). Ungdomarna uppmanar sig själva och 

uppmanas av organisationen att binda upp sig i församlingen och engagera sig i religionen. 

Flera av deltagarna nämner exempelvis att en av de Äldstes uppgifter är att uppmana 

medlemmarna att öka sitt engagemang i tron. Ju mer tid de spenderar på församlingen och på 

sin tro, ju mer bekräftelse får de av församlingen och av sig själva som goda Jehovas vittnen.  

 

Relationer till icke-medlemmar 

Beckford, Holden och Cronn-Mills visar på i sin forskning att Jehovas vittnen betraktar den 

här världen som ondskefull och tar avstånd ifrån den (Beckford, 1975: 216; Cronn-Mills, 

1999:135-140; Holden, 2002: 174-175). Vid inläsning av utgiven litteratur ifrån 

organisationen är detta ingenting som organisationen hemliggör utan det är en officiell 

inställning (se exempelvis Vad lär Bibeln?, 2005: 27). Foucault menar att maktens dressering 

av undersåtarna till stor del handlar om att snäva av deras rörelser, tid och rum genom att 

oupphörligt utsätta dem för tvång (2003: 138). Ett av dessa tvång - även om det är ett 

internaliserat beteende - är medlemmarnas ständiga misstänksamhet gentemot icke-
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medlemmar, men även uppmärksamhet mot församlingsvänner och till och med döpta 

medlemmar. I mitt resultat är det tydligt att medlemmarna är noggranna med hur de väljer 

sina vänner och vilka de umgås med. Det är inte rådigt att umgås med sådana som har ”dåliga 

vanor” vilket innebär alla de som inte är med i Jehovas vittnen, men inte heller personer inom 

organisationen som inte lever upp till den höga moraliska kraven. Medlemmarna tvingas att 

välja sitt umgänge efter de kriterier som organisationen rekommenderar, det vill säga att 

vännerna helst ska vara döpta Jehovas vittnen och noggrannt följa rörelsens principer. Det är 

tydligt att medlemmarna begränsas i deras val av umgänge. Filtrerat igenom Foucaults teorier 

om disciplinering är organisationens regleringar av deltagarnas umgängeskrets tydliga försök 

att snäva av deltagarnas rum och rörelser för att hårdare knyta dem till organisationen. Det är 

en del av organisationens taktik att ständigt utsätta medlemmarna för tvingande regleringar av 

sitt liv. 

Det är tydligt i intervjupersonernas resonemang kring sparsamt umgänge med utomstående att 

även medlemmarnas tid regleras av organisationen. De tillåts inte av organisationen att 

spendera för mycket tid med utomstående och de tillåter inte heller sig själva att göra det. 

Detta tolkar jag som ett medel för att knyta medlemmarna starkare till organisationen och 

hålla dem borta ifrån världen. Inställningen till utomstående begränsar medlemmarnas val av 

umgänge, men inställningen gör också att viljan till konformitet blir starkare. Om 

organisationen lär att medlemmarna inte ska umgås med personer med lägre moral riskerar 

medlemmen sina vänner om denne tummar på principerna. Därför fungerar organisationens 

förhållande till icke-medlemmar dels som ett disciplinerande maktinstrument som begränsar 

medlemmarna val av vänner, dels som ett övervakande system där medlemmar som inte lever 

upp till de höga kraven riskerar att förlora sina vänner inom församlingen.  

 

Övervakning 

Först presenteras Foucaults teoretiska begrepp panoptikon och övervakning. Sedan appliceras 

dessa teoretiska begrepp på intervjudeltagarnas svar.  
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Panoptikons princip 

Foucault beskriver ett fängelse vars princip var att fångarna alltid skulle kunna övervakas men 

inte själva se vakterna, det så kallade panoptikon. I fängelset var fångarnas celler staplade på 

varandra i en cirkel runt ett högt vakttorn. Väggen som vätte mot vakttornet var av glas så att 

fångvaktarna ständigt kunde övervaka fångarna, de andra väggarna var av sten. Vakttornet var 

konstruerat så att fångvaktarna kunde se fångarna men fångarna kunde inte se vakterna. 

Konstruktionens viktigaste funktion var att fångarna ständigt skulle känna sig övervakade 

men inte veta om de verkligen var det. Vetskapen om att vakterna kunde iaktta dem när som 

helst fick dem att handla efter att vakterna alltid gjorde det. Detta är ett självövervakande 

system där övervakningen framför allt sker i fångarnas medvetanden. Detta är en bärande del 

av dressyren. Genom att ständigt känna sig övervakad måste undersåten mer eller mindre 

konstant förhålla sig till de normer som det hegemoniska idealet har konstruerat. Panoptikons 

övervakningsprinciper gäller också de ideal och normer som internaliseras i människor och 

gör att de utför kontroll över sig själva; att de kontrollerar sig själva så att de lever upp till att 

bli fogliga arbetare, kugghjul i maskineriet (2003: 197-203).   

Gud ser och hör allt   

Intervjupersonernas utsago om en gud som ser alla deras tankar och handlingar kan jämföras 

med fångvaktaren i Foucaults illustration. Flera av deltagarna uppger att Jehova hör och ser 

allt människor tänker och gör. Emil menar att det är viktigt att ständigt bevaka sina tankar och 

sitt handlande för att undvika synd. Robert menar att det inte är någon idé att ljuga inför 

kommittén då det är inför Jehova man ska ångra sig och bli förlåten, och Han vet vad man 

egentligen tänker och känner. Det går att skönja ett mentalt panoptikon hos respondenterna. 

Jehova är fångvaktaren, den som ser och hör allt men själv inte kan bli sedd. Deltagarna är 

fångarna som inte kan värja sig ifrån övervakningen och agerar därför som om de alltid 

övervakas. Det är givetvis svårt att uttala sig om vilka tankar de innehar men baserat på deras 

svar råder en ständig övervakan av deras egna beteenden och tankar i tron om att de bevakas 

av ett högre väsen. Men de uppvisar även en vilja att bli övervakade. Deras önskan att 

disciplinerat leva efter rörelsens principer gör att de välkomnar övervakningen. Detta är 

tydliga tecken på en internalisering av maktapparatens önskade beteende. Det finns knappast 

ett bättre sätt att bedriva makt över medlemmarna än att låta dem själva internalisera önskade 

beteenden och motivera dem som Jehovas önskade vilja. Att de sedan övervakar varandra så 
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att ingen bryter mot Guds principer är ett fenomenalt grepp för att försäkra och stärka 

maktstrukturen inom rörelsen. 

Anmälningsplikt 

När jag frågade intervjupersonerna hur de hade handlat i följande fall: ”Om din bästa vän 

inom Jehovas vittnen talade om för dig att han/hon flertalet gånger gått över gränsen (dock 

inte haft sex) med sin flickvän, vad hade du gjort?” svarade samtliga deltagare att de först 

skulle försöka tala vännen till rätta. Om denne ändå fortsatt med det syndiga beteendet skulle 

de tala med de Äldste. Enligt intervjupersonerna är det en plikt som vittne att anmäla sina 

vänners syndiga beteende om det upprepas utan åtgärd. Detta vittnar om att medlemmarna 

ständigt övervakar varandra i församlingen. Den ständiga övervakningen av varandra 

identifierar jag som en viktig del av maktens instrument för att disciplinera och dressera 

undersåtarna. Foucault menar att övervakningen tjänar till att undersåtarna aldrig ska kunna 

vila ifrån de krav och normer som maktens konstruerade förväntningar på undersåtarna 

innebär (2003: 197-203). I intervjupersonernas utsago kring ”anmälningsplikten” framgår det 

tydligt att medlemmarna upplever en övervakning av andra medlemmar och själva aktivt 

övervakar andra inom församlingen. Anmälningsplikten som samtliga deltagare vittnar om 

innebär att varje medlem har skyldighet att ”anmäla” ett felaktigt beteende om syndaren själv 

ignorerar beteendet. Anmälningsplikten är enligt deltagarna absolut, inga undantag ska göras 

om det är döpta medlemmar som är ansvariga för synden. Även om en medlem delger en 

personlig hemlighet är det medlemmarnas plikt att tala med de Äldste om hemligheten om 

den innebär en svårare synd. Intervjupersonerna uppger att de följer plikten oavsett vännens 

reaktion. Då samtliga intervjupersoner säger sig i princip bara umgås med personer inom 

församlingen, och då de spenderar väldigt mycket tid i församlingen är den logiska slutsatsen 

att de befinner sig under konstant bevakning även i relation till sina församlingsvänner.  

Även om medlemmarna inte säger sig uppleva systemet som övervakande är det uppenbart att 

syftet med anmälningssystemet är att övervaka medlemmarna så att synder inte begås i 

församlingen, och att alla agerar i enlighet med organisationens normer och regler. Det är 

givetvis svårt att bevisa att deltagarna faktiskt känner sig övervakade men utifrån deras 

utsagor om deras förhållande till församlingsmedlemmar, samvete, rörelsens principer och 

synd är detta ett rimligt antagande. Å andra sidan upplever inte medlemmarna övervakningen 

som något negativt utan som ett effektivt system för att hålla församlingen ”ren”. De 
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tillfrågade intervjupersonerna uppger alla att systemet är bra och kärleksfullt och upplever det 

inte som en domstolssituation utan som att de Äldste försöker hjälpa dem leva efter 

principerna. Intervjupersonerna eftersträvar att följa Jehovas smala väg mot frälsning, 

individens frihet eller ovillkorliga autonomi är inte det högsta idealet. Därför uppger 

intervjudeltagarna att de skulle glädjas och vara tacksamma om någon anmälde dem till de 

Äldste, därför att de själva vill leva enligt Jehovas principer. Intervjudeltagarna begränsar 

därmed självmant sitt eget rörelseutrymme genom inställningen att de ska glädjas åt att någon 

korrigerar deras beteende, och de välkomnar övervakning för att få hjälp att leva som Gud vill 

att de gör. Häri syns att internaliseringen av maktens hegemoniska ideal är så starka och 

idealen så eftersträvansvärda att medlemmarna välkomnar övervakningen. 

 

Belöningar och straff  

Avsnittet inleds med en förlängd presentation av Foucaults teorier angående belöning – och 

straffsystem. Sedan appliceras dessa teorier på resultatet inom berörda områden.  

Den normaliserande sanktionen  

Foucault menar att det inom varje disciplinärt system finns små straffmekanismer. Dessa 

straffmekanismer innehar rätt att skipa rättvisa. ”Den har sina egna lagar, sina specifika brott, 

sina särskilda strafformer och sina egna domstolsinstanser” (2003: 179). Belöning – och 

straffsystemet har som uppgift att ange avvikelser och åtgärda dessa. Foucault menar att 

straffsystemet drivet till sin spets leder till att undersåten är fångad i ett system av straffbara 

beteenden och straff. Allt som inte är i enlighet med den stränga konformiteten är straffbart. 

Straffets fokus ligger inte i hämnd utan i korrigeringen av beteendet. Straffet ska förmedla att 

beteendet är inkorrekt och bestå i upprepningar av det korrekta beteendet (2003: 179-181), 

som när skolbarnet som straff upprepande gånger tvingas skriva sitt misstag på svarta tavlan. 

”Straffa är detsamma som att öva”, skriver Foucault (2003: 181). Det är en övning i att 

acceptera och internalisera ett korrekt beteende (2003: 181). Inom det disciplinära 

straffsystemet är straffet bara en del av instrumenten för disciplinering. Belöning är en lika 

viktig del. Belöningen uppumtrar undersåten att fortsätta disciplinera sig och bekräftar att 

dennes internaliserade beteende är korrekt. En befordran inom militärmakten utgör en 
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tillräckligt god belöning, samtidigt som en degradering, ett fråntagande av privilegiet, utgör 

ett strängt straff (Foucault, 2003: 181-182).    

Belöningar 

Även om deltagarna inte direkt medger att det finns ett straff- och belöningssystem inom 

församlingen framgår det av deras svar att så är fallet. Ett noggrant förhållande till principerna 

belönas med privilegier. Dessa privilegier består av tilldelade uppgifter inom församlingen 

eller inom organisationen. Även privilegier som att få vara pionjär kräver att medlemmen 

uppför sig föredömligt. Flera av medlemmarna uppger att de Äldste är medlemmar som 

uppvisat extra stor ödmjukhet eller följt reglerna extra noga. Även medlemmarna i toppskiktet 

av organisationen anses ha förtjänat sina ämbeten. Det syns också i resultatet att deltagarna 

själva önskar avancera inom rörelsen. När dessa resultat filtreras genom Foucaults teoretiska  

perspektiv framstår dessa belöningar som en mekanism i ett belöningssystem som avser 

uppmuntra medlemmarna att sträva efter ett strängare förhållningssätt till rörelsens uppsatta 

principer. Belöningssystemet är därför ett maktinstument. De tillfrågade menar att 

privilegierna inte gör någon förmer utan samtliga medlemmar säger att alla är lika mycket 

värda inför Jehova. Även om intervjupersonerna hävdar att erhållandet av privilegier inte 

förhöjer medlemmens status visar Liedgren Dobronravoff på motsatsen i sin 

doktorsavhandling. Liedgren Dobronravoff visar att det finns möjligheter att få status och 

erkännande för sin tro inom rörelsen. Medlemmarna, framför allt männen, har möjlighet att 

göra religiös karriär inom organisationen. Männen har möjlighet att nå fler ämbeten än 

kvinnorna, som förutom att erhålla mindre ämbeten kan åtnjuta social status som god 

stöttande maka till en högt uppsatt man. Inom rörelsen kan man få bekräftelse från andra 

medlemmar genom att tillbringa mycket tid och arbeta för församlingen eller genom att värva 

medlemmar. Denna bekräftelse appellerar starkt till de flesta medlemmarna, enligt Liedgren 

Dorbronravoff (2007: 155). Samtliga intervjupersoner vittnar om att de spenderar mycket tid i 

organisationen, vilket stärker Liedgren Dobranravoff resonemang. Utifrån tiden 

intervjupersonerna lägger på församlingen är det rimligt att dra slutsatsen att de finner 

bekräftelse i att spendera mycket tid med att arbeta och vara i församlingen. Huruvida de 

åtnjuter högre status av att tillbringa mycket tid i församlingen är svårutläst ur mina resultat 

men enligt Filip åtnjuter man inofficiellt högre status som priviligerad. Å andra sidan 

motsäger de andra intervjupersonerna honom på den punkten. I vilket fall går det att utläsa att 

medlemmarna själva gärna spenderar tid i församlingen för att åtnjuta privilegier inom 
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rörelsen och få bekräftelse på deras andliga strävan. Bekräftelsen medlemmarna åtnjuter när 

de spenderar mycket tid i församlingen och möjlighet till religiös karriär är tydliga belöningar 

som förekommer i organisationens belöningssystem. Detta system är lika viktigt som ett 

straffsystem, menar Foucault. Privilegier belönar de som lever föredömligt, det vill säga lever 

strikt efter organisationens principer. I medlemmarnas strävan att nå bekräftelse och 

belöningar dresserar de därför sig själva.  

Straff 

I belöningssystemet finns också ett inbyggt straffsystem. Om den belönade missköter sig kan 

denne bli av med sin belöning, liksom en militär kan befordras och degraderas (2003: 180-

181). Detta är tydligt i intervjupersonernas utsago kring privilegier och föredömlighet. Som 

Filip nämner ska priviligerade, som Äldstebröderna, uppföra sig som goda föredömen och om 

de missköter sig förlorar de sina privilegier. Enligt Foucaults teorier är straffet och 

domstolsmekanismen inom ett system inte till för att straffa utan för att korrigera ett 

oacceptabelt beteende. Straffet ska bestå i en upprepning av vad som anses vara korrekt 

beteende och sedan foga in den avvikande undersåten i systemet igen (2003: 179-181). 

Jehovas vittnens straff- och belöningsapparat är snarlik det system som Foucault beskriver. 

Intervjupersonerna vittnar alla om ett straffsystem men medger inte att det är just ett sådant. 

Processen som följer efter grövre synder är först erkännande inför en äldstekommitté. Därefter 

undervisar de Äldste om vad medlemmen gjort fel och sedan ber de tillsammans för att 

syndaren ska finna kraft att följa rörelsens principer. Häri syns tydligt upprepning av rörelsens 

önskade beteende, precis som Foucault beskriver straffets funktion. De Äldste hjälper 

syndaren att förstå vad och varför denne har gjort fel och de ber tillsammans och upprepar 

vilket beteende som förväntas av syndaren. Några av intervjupersonerna har själva varit på 

kommittéärenden. Både Emil och Petra vittnar om att de blev bestraffade för deras grova 

synder. Petra hade supit och Emil haft sex med en utomstående flickvän trots att han var döpt. 

Petra uppger att de dröjde innan hon fick bli pionjär på grund av hennes svåra synd och Emil 

fick bland annat inte hålla tal i församlingen, inte bli pionjär och inte leda församlingen i bön 

på ett halvår. Petra och Emils fall är goda exemplen på den avslutande delen i rörelsens 

straffprocess: de Äldste bestämmer ett lämpligt straff, ofta mistandet av privilegier. Det 

primära målet med straffet tycks bestå i korrigering av felaktiga beteenden, men för att straffet 

ska få tydlig verkan följer även konkreta repressalier; tydliga markeringar på att medlemmen 

betett sig felaktigt. 
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Emil och Petra som har blivit bestaffade för syndigt beteende uppger att de inte uppfattar 

straffen som just straff utan som kärleksfulla regleringar av ett felaktigt beteende. Petra tycker 

att ett sådant system är för medlemmarnas bästa. Dessa till synes besynnerliga responderigar 

på straff kan förklaras med Foucaults teorier kring disciplinering, som behandlades tidigare i 

analysen. Medlemmarnas stränga disciplinering av sig själva och av organisationen gör att de 

välkomnar ett straffsystem av samma anledning som de välkomnar ett övervakningssystem: 

det hjälper dem att leva disciplinerat efter rörelsens principer.  

Uteslutning  

Det strängaste straffet är uteslutning. Straffet kan till synes motsäga teorierna om maktens 

vilja att korrigera beteendet istället för att hämndlystet bestraffa det. Men vid dissekering av 

fenomenet med hjälp av Foucaults teoretiska begreppsapparat framstår uteslutning som en 

mer mångfascetterad straffåtgärd än så. Enligt intervjupersonerna, utom möjligtvis Robert 

som var osäker på om man kan förlåtas för otukt, så hotas man endast av uteslutning om man 

begår en grövre synd som man inte ångrar. Men då synderna, enligt intervjudeltagarna, endast 

delas in i två kategorier: mildare och grövre synder, kategoriseras även många av de till synes 

milda synderna som grövre. Synden kan exempelvis bestå i rökning eller sexuell stimulans 

som inte består av vaginal penetration inom äktenskapet. Om syndaren inte uppger eller 

uppvisar ånger över sitt felaktiga beteende utvisas denne. Hon har möjlighet att tas upp i 

församlingen igen men endast om hon ångrar synden. Uteslutningsmekanismens funktion kan 

förstås genom Foucaults teorier. Han skriver att makten upprättar ett straffsystem där minsta 

brott mot reglerna genererar straff. Det förklarar hur till synes mindre synder kan bestraffas 

med uteslutning. Straffsystemet inom Jehovas vittnen uppvisar stor uppmärksamhet på 

detaljer när de synder som räknas till de grövre inte behöver vara sex utanför äktenskapet eller 

misshandel. Även till synes mindre avstamp ifrån Jehovas smala väg kan generera det grövsta 

straffet. Att organisationen är så nogrann med att bestraffa vad som kan uppfattas som 

bagatteller kan förklaras som ”maktens mikrofysik” och maktens vilja att fånga undersåten i 

ett system av straffbara beteenden och straff. Straffet är ett maktinstrument som ska förstärka 

och effektivisera drillen av medlemmarna så att de blir fogliga och lydiga. Makten är nogrann 

med även de minsta av detaljer för att strukturen ska förbli intakt och kompakt. Därför kan 

inte till synes små synder undkomma repressalier.        

Foucault skriver också att straffet består i en upprepning av det förväntade beteendet makten 

har på undersåtarna (2003: 179-181). Vid den första anblicken verkar uteslutning vara en 
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grym mekanism med syfte att hårt bestraffa dem som begår svåra synder. Att uteslutning sker 

vid grövre synder som inte ångras innebär att medlemmen skonas ifrån organisationens 

strängaste straff om denne anpassar sig till organisationens stränga regler och normer. Straff 

ser till att den avvikande återinrättar sig i ledet (Foucault, 2003: 179-181), och  

uteslutningsmekanismen fungerar som en sträng påminnelse om vilket beteende som åligger 

medlemmarna. Genom att erkänna och uppriktigt ångra synden inför organisationen uppvisar 

medlemmen också underkastelse till systemet och organisationens hållning i trosfrågor.  

Liedgren Dobronravoff skriver att toleransen för kritik inom rörelsen har minskat genom 

historien allteftersom organisationen har blivit mer formaliserad och mer rigid. Detta tar sig 

uttryck i ökade fall av uteslutningar (2007: 255). Cronn-Mills menar att 

uteslutningsmekanismen, som utgör ett ständigt överhängande hot för medlemmarna, 

förstärker deras önskan att avhålla sig ifrån den onda världens beteenden och begär 

(1999:139-140). Till skillnad från vad Cronn-Mills visar uppvisar mina intervjudeltagare 

ingen rädsla för att de själva ska bli uteslutna, vilket å andra sidan grundar sig i att de är 

noggranna med att följa rörelsens principer. Istället för hot kan begreppet markör beskriva en 

av straffens funktioner och detta resonemang kan utvecklas med hjälp av Foucaults teorier om 

straffets funktion: straffet ska bland annat ange avvikelser och markera var gränsen för 

korrekt beteende går (Foucault, 2003: 180-181). Den tydligaste markören inom Jehovas 

vittnens organisation är uteslutningens effekter. Ingen av respondenterna säger att de skulle 

behålla kontakten med en utesluten. De uppger anledningar som att det är emot Guds regler, 

och att det är för församlingsmedlemmarnas skull. Uteslutningsmekanismen är inte en diskret 

integrerad mekanism utan en  väl synlig markör vars främsta markering är att organisationens 

tolkningsrätt överträder individens. Anpassning till den officiella tolkningen är det enda 

alternativet för medlemmarna.    

 

SJÄLVETS TEKNOLOGIER 

Det sista maktinstrumentet som kommer behandlas är självets teknologier. Här, liksom 

tidigare, presenteras de teoretiska begreppen utförligt först och sedan används dessa för att 

identifiera och förklara maktinstrument i deltagarnas livsvärld.  
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Självet teknologier 

Självets teknologier innebär att människan själv eller med hjälp av andra dresserar sin kropp 

för att uppnå ett stadium av glädje, upplysthet, fromhet, rättfärdig, visdom (1988: 18). I det 

här verket koncentrerar sig Foucault mer på individens vilja att dressera sig själv än maktens 

metoder för att dressera henne. Foucault använder här begreppet ”självet” som platån varpå 

individen bygger sig identitet (1988: 25). Självet avser, något förenklat uttryckt, en individs 

personlighetsdrag så som de uppfattas av individen själv. När Foucault redogör för självet i en 

kristen kontext beskrivs det istället som en uppsättning personliga egenskaper. Dessa 

egenskaper ska överrensstämma med de egenskaper som Gud önskar se hos människan. 

Dåliga egenskaper hos självet är exempelvis dödssynder som frosseri och girighet. Goda 

egenskaper hos självet är givmildhet och ödmjukhet. Foucault framställer självet i en kristen 

kontext som något som tenderar till att vara ont men som kan förändras till något gott (1988: 

25). 

Foucault spårar ursprunget till självets teknologier i den kristna moralutvecklingen. Den 

kristna moralen utvecklades i klostren under medeltiden. Munkarna framstod som moraliska 

idealfigurer. I klostren låg fokus framför allt på två kristna principer: lydnad och 

kontemplation. Munkarnas relation till lydnad var inte endast att övervaka och kontrollera 

självet utan de skulle även uppvisa lydnad mot abboten i alla aspekter av livet. Häri fanns 

ingen autonomi utan total beteendekontroll bestämd av abboten.  Detta kallar Foucault 

offrandet av självet och det är den nya tekniken av självet Det är viljan att helt frånsäga sig sin 

autonoma identitet och istället identifiera sig med sin strävan att bejaka, dissekera och 

förvandla självet till något gott och rätt i Guds, abbotens eller någon annan auktoritets ögon 

(1988: 44-45).  

Foucault menar att avsägelsen av självet är en grundläggande beståndsdel för individens 

strävan efter rättfärdighet inom kristendomen. Avsägelsen av självet innebär inte att 

människan ska vara icke-egoistisk utan hänvisar till att hon ska avsäga sig vissa tendenser, 

viljor, avsikter som det syndiga självet innehar. Hon ska genomgå en förvandling från ett 

syndigt själv till ett självmedvetet själv. Varje individ måste rannsaka sig själv, sina tankar 

och intentioner för att känna igen syndiga begär, felaktigheter och frestelser och varje individ 

är skyldig att erkänna dessa för Gud eller församlingen. Detta innebär att medlemmarna 

ständigt vittnar privat eller publikt mot sitt eget själv. För att kunna rena själen krävs det att 
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medlemmarna övervakar sitt själv och försöker undvika syndiga tankar och intentioner, för att 

istället rikta sitt mentala fokus på goda tankar, Gud och sann tro. För att detta ska vara möjligt 

satte kristendomens auktoriteter upp en uppsättning villkor och regler för människans 

beteende. Foucault karaktäriserar kristendomen som en religion där medlemmarnas plikt är att 

följa dogmerna, erkänna vissa skrifter som heliga och att erkänna institutionella auktoriteter. 

Det gäller inte heller bara att tro utan också att visa att man tror (1988:40-41).    

Samvete 

Ju strängare intervjudeltagarna förhåller sig till principerna ju mer självbekräftelse och mindre 

skuldkänslor åtnjuter dem. Detta speglas i deltagarnas resonemang kring samvete och i deras 

förhållande till rörelsens principer. Som framkommit av mitt resultat anser deltagarna att synd  

är att bryta mot Jehovas principer. Dessa principer är inte exakta utan det finns viss grad av 

tolkningsmöjlighet för medlemmarna i hur de ska förhålla sig till dem. Jehova hatar våld, 

vilket innebär att medlemmarna ska hata våld. Om gränsen för våldshat går vid datorspel eller 

vid aktivt deltagande i slagsmål beror på var personerna satt sin samvetsgräns. 

Intervjupersonerna är dock överrens om att man ska ”öva sitt samvete” så att toleransen för 

vad Jehova hatar blir mindre. Medlemmarna ska vara uppmärksamma på sin samvetsgräns 

och försöka höja den.  Att ignorera och till och med avsäga sig sina intressen och åsikter för 

att tillfredsställa Gud innebär en påtryckning av viljor. Även om intervjupersonerna instinktivt 

skulle ogilla något Gud älskar ska de försöka vrida sina tankar och viljor till att istället tycka 

om det. Detta är tecken på att intervjudeltagarna ständigt bearbetar sitt själv för att uppnå ett 

stadie av rättfärdighet och en självbild som goda tjänare till Gud.  

Rörelsens definition av samvetet fungerar som ett självreglerande tvångssystem som ska 

strama åt medlemmarnas tankar och handlingar. I medlemmarnas strävan att uppnå ett gott 

själv tar de till sig ideérna om samvetet. Flera av deltagarna menar att samvetsgränsen är 

personlig och det åligger dem att sträva efter att höja den. Förklaringar till tvångssystemets 

effekter och medlemmarnas positiva inställning till det går att finna i Foucaults teorier kring 

disciplinering och självets teknologier. Återigen identifieras rörelsens vilja att in i minsta 

detalj reglera medlemmarna och tvinga dem att anpassa sig till dess regler och normer. 

Samvetet är en disciplinerande mekanism som tränger in på livet hos medlemmarna. Deras 

posivita inställning till mekanismen beror på deras starka vilja att leva upp till de 

internaliserade ideal rörelsen konstruerat. Om deras strävan ligger i att uppnå rörelsens 
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stränga moraliska krav välkomnas samvetetsmekanismen, liksom övervakning och straff, för 

att den hjälper medlemmarna i deras strävan. Ett rimligt antagande är också att medlemmar 

åtnjuter självbekräftelse när de höjer sin samvetsgräns. Johannes exempelvis som uttrycker en 

önskan om att samvetet ska vara i samklang med Jehovas principer känner med största 

sannolikhet självbekräftelse när han höjt sin samvetsgräns. Huruvida medlemmarna åtnjuter 

bekräftelse ifrån de andra församlingsmedlemmarna är svårt att utläsa ur mitt resultat, men 

även det är ett rimligt antagande. 

Kärleksrelationer  

Enligt mina intervjudeltagare råder stränga restriktioner på hur man bör umgås med personer 

av motsatt kön i samma ålder. Intervjupersonerna rekommenderas att inte umgås för mycket 

med personer av motsatt kön, för att undvika att bli kära i någon de inte avser gifta sig med, 

och för att undvika siutationer som kan leda till otukt. Alla intervjudeltagare anser det orådigt 

att gifta sig med en utomstående då det skapar praktiska problem och flera av 

intervjudeltagarna menar att de som gifter sig med utomstående blir av med sina privilegier. 

Begränsningen av kärleksrelationer är uttryck för ett av organisationens maktinstrument: 

disciplinering. Liksom deltagarna tvingas välja vänner efter organisationens kriterier tvingas 

de även välja partner efter desamma. Återigen syns organisationens vilja att snäva av 

deltagarnas rörelseutrymme för att kontrollera dem och göra dem fogliga. Begränsningen av 

medlemmarnas kärleksrelationer är ett sätt att försäkra församlingen om att de stränga 

principerna kring sexuella och äktenskapliga utsvävningar följs. Ungdomarna som är villiga 

att följa rörelsens principer internaliserar dessa normer och kontrollerar beteendet hos 

varandra, vilket syns exempelvis i intervjudeltagarnas förhållande till förkläden. De är noga 

med att påpeka att par inte ska spendera för mycket tid ensamma utan hållas under uppsikt. 

Enligt intervjudeltagarna upprepas ofta normer och principer rörande äktenskap och sexualitet 

under mötena och i tidskrifter utgivna av den Styrande kretsen.  Detta tyder på att det finns ett 

konstant konformativt tryck inom församlingen som råder på alla nivåer, bland alla 

medlemmar. Mitt resonemang stärks av Cronn-Mills som i sin forskning påvisar att vittnena 

ska undvika att placera sig i situationer där deras tankar kan leda till beteenden som tillhör 

Satans värld (1999:139). 

Deltagarna vittnar även om beteenden som jag identifierar som självets teknologier.  Foucault 

skriver: ”technologies of the self, permits individuals [...] to transform themselves in order to 
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attain a certain state of happiness, purity, wisdom, perfection” (1988:18) Intervjupersonerna 

vittnar vid flertalet tillfällen om hur de dresserar kroppen och själen för att uppnå kriterierna 

för ett gott Jehovas vittne. Johannes använder till och med begreppet rättfärdighet som 

motsats till synd.. Det syns tydligt i deltagarnas resonemang kring kärleksrelationer att de är 

offer för självets teknologier. De uppmanas av församlingen att inte försätta sig i situationer 

som kan leda till syndiga tankar och handlingar. Därför är exempelvis ogifta par själva noga 

med att inte vistas för långa stunder ensamma eller på annat sätt försätta sig i frestande 

situationer.  

Sexuell lust  

En av de mest konkretiserade exemplen på medlemmarnas stränga drillning är deras 

förhållande till den egna sexualitet. Foucault beskriver hur makten bemäktigar undersåtarnas 

själ för att begränsa deras kroppars frihet och göra dem lydiga och effektiva (2003:138). 

Kontrollen av sexualiteten är både ett instrument i sig och ett tydligt bevis på att 

organisationen har vittnena i ett järngrepp. Samtliga tillfrågade uppgav att utomäktenskapliga 

sexuella förbindelser är strängt förbjudet. Även de handlingar och tankar som kan leda till 

otukt är otillåtna. Anna säger exempelvis att man inte får ha sexuella fantasier om vare sig sin 

pojkvän före äktenskapet eller andra killar. Det är tydligt att medlemmarna inte har fri tillgång 

till sin egen sexualitet. De flesta av de tillfrågade uppgav att kontroll av sexualiteten var den 

svåraste principen att följa, samtidigt som de flesta också ansåg att otukt var den värsta 

synden att begå. Kontrollen av sexualiteten är ett utmärkt exempel på hur kroppen regleras 

genom att dressera själen. En av de starkaste mänskliga drifterna måste konstant kontrolleras 

och får inte utlevas på något sätt förrän medlemmarna gifter sig. Samtliga vittnen talar om 

problematiken med att kontrollera sexualiteten och att de försöker finna styrka och tekniker 

för att undvika denna synd. Anna uppger exempelvis att hon och hennes dåvarande pojkvän 

på högstadiet undvek att umgås med varandra för att den sexuella dragning dem emellan var 

för stark. Kropparna ville leva ut drifterna men de disciplinerade själarna förvägrade dem det.    

För att konkretisera vad medlemmarnas disciplinering av sig själva och transformering av sina 

själv angående sexuelitetens begränsningar innebär framställer jag ett teoretisk exempel, som 

med största sannolikhet praktiseras inom flera Jehovas vittnenförsamlingar. Samtliga 

deltagare är överrens om att medlemmar tillåts vara homosexuella så länge de inte uttrycker 

sina sexuella begär i handlingar. Det innebär i teorin att homosexuella vittnen aldrig får utleva 
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sin sexualitet utan måste under hela livstiden behandla den som något syndfullt och förbjudet. 

För homosexuella vittnen är kraven än större på disciplinering av sexualiteten. Den 

heterosexuella lusten är given av Gud och därför en fin gåva som inte får missbrukas, medan 

den homosexuella lusten är härstammande ifrån Satans värld och är i sig själv syndig. Det 

innebär för den homosexuella medlemmen att inte bara den bristande kontrollen av lusten är 

syndig utan lusten i sig. Att förvägra sig själv den sexuella lusten är förmodligen det 

tydligaste tecknet på vad Foucault kallar disciplinering och självets teknologier. Makten 

tvingar undersåten att kontrollera och förkasta sina sexuella lustar i tron att lusten är syndig. 

Foucault menar att undersåten strävar efter att uppnå de förväntningar som makten har på 

honom. Inom kristendomen exemplifieras det genom att offra en del av sitt själv, sin 

personlighet för att uppnå en självbild som upplyst och rättfärdig (1988:18). Den 

homosexuella lusten är en del av personligheten som är syndig och icke önskvärd. Därför ska 

ett gott rättfärdigt vittne ”skala” bort den homosexuella lusten ifrån sin personlighet, ifrån sitt 

själv. Det ska medges att detta endast är ett teoretisk exempel, ingen av intervjupersonerna 

säger sig vara homosexuell. Men detta teoretiska exempel är högst sannolikt förekommande 

inom organisationen baserat på intervjupersonernas resonemang kring Jehovas och 

organisationens inställning till homosexualitet. Respondenterna ger andra exempel på att de 

inte får leva ut sin lust. Anna som längtar efter killar, Robert som försöker undvika onani, 

flera av deltagarna som vittnar om att de inte får beröra sin partners kropp så som de vill före 

äktenskapet. Den heterosexuella lusten ska också begränsas. Det innebär att även 

heterosexuella vittnen, som inte gifter sig, i teorin kan tvingas leva ett helt liv utan att 

verkligen få uttrycka sin sexuella lust.         

Satans roll i vittnenas liv 

Intervjupersonerna målar upp en verklighet där aktsamhet och misstänksamhet är viktigt för 

att undvika Satans påverkan. Även om Satan inte direkt kan manipulera dem är vittnena 

övertygade om att han indirekt försöker. Samtliga intervjupersoner anser att Satan aktivt 

frestar dem genom att försätta dem i frestande situationer. Flera av dem hävdar att Satan 

känner till deras personliga svagheter och att han spelar på dessa,  därför måste vittnena vara 

uppmärksamma på sina svagheter. Denna ständiga uppmärksamhet och självkontroll tyder på 

att vittnena ofta rannsakar sina egna tankar och handlingar så att de inte handlar i linje med 

Satans vilja. Satan är en aktör som ytterligare tvingar medlemmarna att övervaka sina tankar 

och beteenden. Satan som aktör förstorar det ondskefulla i syndiga gärningar och tvingar 
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därmed medlemmarna till ytterligare självrannsakan av självet och disciplinering av sig 

själva. Detta syns tydligt i Johannes resonemang kring Satans frestelser. Han förklarar att om 

han erbjuds att studera fåglar i ett främmande land är detta förmodligen en frestelse från Satan 

med avsikten att förflytta Johannes fokus ifrån religionen. Han hänvisar till Matteus 4 där 

Jesus ståndaktigt står emot Satans frestelser och menar att människor ska försöka vara lika 

ståndaktiga mot Satans frestelser som Jesus var.  Han väljer därför att avstå ett sådant 

lockande erbjudande. Intervjupersonernas förhållande till Satan kan förklaras som en del av 

självets teknologier men i det här exemplet handlar det bara delvis om att skala av dåliga 

egenskaper för att uppleva sig själv som en god tjänare till Jehova. Här handlar det framför 

allt om att skala av dåliga egenskaper för att inte vara en medhjälpare till ondskan furste 

Satan. Det är en slags omvänd disciplinering av självet. Tidigare har jag förklarat hur 

samvetet är ett instrument inrättat av makten för att medlemmarna ska känna skuld och 

tacksamhet inför Jehova. Samvetet ska styra medlemmarna så att de internaliserar 

organisationens regler och normer och sedan ”straffas” med dåligt samvete för att ha sårat 

Jehova om det bryter mot dessa regler och normer. Satans funktion är liknande. Den ger 

samma effekt men istället för att medlemmarna mår dåligt för att de sårar Gud får de dåligt 

samvete för att de hjälper Guds värsta fiende och ondskans furste Satan. Dessa tankebanor 

skadar deras självbild som goda vittnen som tar avstånd ifrån ondskan.  

I maktens straffsystem ingår vad Foucault beskriver som en förskjutning av begreppen. 

Förskjutningen av begreppen förstärker vikten av felaktigt och rätt beteende: felaktigt 

beteende identifieras som ondskefullt, och rätt beteende identifieras som gott (2003: 181-182). 

Detta teoretiska resonemang förklarar delvis deltagarnas resonemang kring Satan. Häri syns 

en förskjutning av begreppen: från felaktig till ond, från rätt till gott. Ett beteende som 

behagar Jehova är inte bara rätt beteende utan också ett gott beteende, och med ett sådant 

beteende kategoriseras människan som god. Ett beteende som sårar Gud - och som samtidigt 

främjar Satan - anses inte bara vara fel utan också ondskefullt. Förskjutningen av begreppen 

innebär att felaktigt beteende betraktas allvarligare medan önskvärt beteende betraktas godare. 

Den logiska slutsatsen härav är att medlemmarnas vilja att göra gott, och ovilja att göra ont, 

förstärks och bidrar till att de nogrannare lever efter de principer som organisationen satt upp.  

 

 



 64 

Den frivilligt bortglömda hierarkin  

Efter att ha beskrivit maktinstrument och dess påverkan på deltagarna kommer identifiering 

och analysering av maktstrukturer i deltagarnas livsvärld att avsluta analyskapitlet. Foucault 

konkretiserar aldrig begreppet makten  i varken Övervakning och Straff eller Technologies of 

the Self. Det medför att begreppet blir abstrakt och svårtillgänligt. Genom delar av Foucaults 

begreppsapparat och den erfarenhet jag erhållit genom mina intervjuer och inläsning på 

rörelsen konkretiseras begreppet makten på Jehovas vittnen. Foucault skriver att makten inte 

behärskar undersåten ”oavlåtligt”; att ”tjänare - husbonde”-relationen inte råder. Han skriver 

också att makten inte längre fysiskt och materiellt gestaltar sig för undersåtarna för att 

framställa sig som mäktig, utan  istället bemäktigar makten diskret undersåtarna genom att för 

dem konstruera ideal att följa och förväntningar att uppnå (2003:139). Denna teoretiska aspekt 

ligger som grund för min tolkning av resultatet som berör maktstrukturer inom deltagarnas 

livsvärld.  

Vad innebär Foucaults begrepp makten inom Jehovas vittnen? I intervjupersonernas svar 

syns det tydligt hur vissa positioner i organisationen diskret utövar makt över medlemmarna. 

Det är uppenbart att det finns positioner inom rörelsen där man erhåller makt. Två av dessa 

positioner är de Äldste och den Styrande kretsen. Flera av deltagarna säger att grövre synder 

endast kan förlåtas med hjälp av de Äldste, vilket innebär att de hjälper syndaren bli förlåten 

av Gud. Enligt deltagarna är det också de Äldste som beslutar om uteslutningar ur 

församlingen. Därmed har dem en upphöjd position med mer makt än någon vanlig 

församlingsmedlem, även om deltagarna aldrig hade erkänt det utan istället hävdat allas lika 

värde inför Jehova – så som Bibeln säger. Över lag medger deltagarna att den Styrande 

kretsen har förtur att uttolka principer ur Bibeln och att deras tolkningar gäller framför 

vanliga medlemmars tolkningar. Flera av intervjupersonerna menar att den Styrande kretsen 

har hjälp av Helig ande vid tolkningen av Bibeln och därför finns det ingen anledning att 

ifrågasätta deras tolkningar. Deltagarna påpekar dock att detta inte gör medlemmarna i den 

Styrande kretsen förmer någon annan. Vad som menas med makten i rörelsens sammanhang 

är alltså personer inom Jehovas vittnen som befinner sig i en fördelaktig position på grund 

av organisationens struktur och förhållande till deras heliga texter. Inom Jehovas vittnen 

gestaltar sig makten inte som personer som vore förmer någon annan, samtidigt som de 

framställs hos medlemmarna som förtjänta av sina uppgifter och sin position. De flesta av 

intervjupersonerna uppger exempelvis att de Äldste förtjänar sin position. Häri ligger en 

intelligent mekanism som möjliggör att makt kan utövas utan att medlemmarna identifierar 
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det som just maktutövning: medlemmarnas ovilja att erkänna hierarkiska strukturer inom 

rörelsen. För att den moderna maktstrategin, som Foucault beskriver, ska ha full effekt ska 

makten inte gestaltas som just övermäktig och kontrollerande: husbonde-tjänareförhållandet 

är inte längre aktuellt utan metoden är mycket mer raffinerad än så. Inom Jehovas vittnens 

organisation finns enligt deltagarnas svar hierarkiska positioner, vissa med mer makt än 

andra. Flera av deltagarna medger att en del medlemmar har gjort sig förtjänta av viktiga 

”uppgifter”. Dessa uppgifter, eller privilegier som de kallas, är ibland förenade med 

maktpositioner. Deltagarna är väldigt ovilliga att erkänna att maktpositioner skulle existera 

inom rörelsen men det är uppenbart att exempelvis Äldstebröderna har en maktposition. 

Deltagarna avfärdar mina påståenden om att vissa skulle ha mer makt än andra och 

återkommer istället till att alla människor är lika värda och ingen är förmer. Flera av 

deltagarna påpekar flertalet gånger i sammanhanget att det är viktigt att förhålla sig ödmjuk 

och inte anse sig förmer på grund av sina privilegier. Makten varifrån disciplineringen 

kommer framställs inom organisationen inte som en upphöjd position, istället maskeras 

maktens förhöjda position av en ständig repetition av Bibelns grundprinciper: att alla är lika 

värda inför Gud. Även om ingen av intervjupersonerna direkt erkänner att den Styrande 

kretsen skulle ha en hög maktposition lever de tydligt efter Kretsens principer och önskemål. 

Samtliga deltagare säger sig exempelvis försöka anpassa sina bibeltolkningar så att de passar 

rörelsens officiella tolkningar. Detta syns tydligt i deras svar angående hur de skulle bemöta 

organisationens tolkning av en princip de själva tolkar annorlunda. Samtliga deltagare 

kommer fram till att de skulle försöka ändra sin tolkning för att den skulle passa den 

officiella tolkningen. Emil jämför till och med situationen med att lärjungarna inte alltid 

förstod vad Jesus menade men gjorde ändå som han sa. Det framgår också av deltagarnas 

svar att  vissa är bättre lämpade för vissa uppgifter än andra. Det är enligt flera av deltagarna 

endast ”smorda” som kan ingå i den Styrande kretsen och kvinnor anses uppenbarligen inte 

lämpade för några högre positioner över huvudtaget då de inte kan erhålla dem (Liedgren 

Dobronravoff, 2007: 155). Organisationens struktur stärks dessutom av att medlemmarna 

tror att strukturen är bestämd av Gud.  

Makten kan inte bara centreras till konkreta positioner eller personer utan hela maktsystemet, 

det vill säga hela atmosfären och den diskurs som omger Jehovas vittnen; hela det 

detaljinriktade system vari medlemmarna genom internalisering av idéer själva väljer att låta 

sig disciplineras och med stolthet disciplinerar sig själva. I denna kontext är detta en 
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konkretisering av vad Foucault benämner som ”makten”, ett begrepp han själv aldrig riktigt 

konkretiserar.  

 

Analyskapitlet avslutas med ett av Mooney inspirerat perpsektiv på medlemmarnas inställning 

till individuell frihet. Mooney poängterar att Jehovas vittnens ansträngningar för sina religiösa 

mål misskrediteras i det västerländska samhället. Men de människor som engagerar sig lika 

mycket i ett företag som vittnena gör i sin tro respekteras och får till och med högre status. 

Skillnaden är, menar Mooney, att den företagsanställde engagerar sig för materiella vinningar 

medan vittnena engagerar sig för en paradistillvaro hinsides (2005: 177-181). Vad som anses 

rimligast att engagera sig i är kulturellt betingat och en social konstruktion. De uppoffringar 

Jehovas vittnen gör kan verka främmande i ett samhälle som upphöjer individens frihet och 

autonomi. Men vittnenas mål är att vandra på den smala stig som är vägen till paradiset. Den 

bild av Jehovas vittnen som en manipulerande organisation som omöjliggör individernas 

frihet är överdriven. Även om mina forskningsresultat visar på att det råder sträng konformitet 

bland medlemmarna har flera av ungdomarna temporärt gått ur organisationen och sedan 

inträtt igen. De församlingsmedlemmar som inte är döpta är inte heller lika strikt bundna till 

konformiteten och tillåts i viss mån att tumma på rörelsens principer.  
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Slutdiskussion 

Hela uppsatsens har centrerats till att identifiera maktstrukturer och maktinstrument i de unga 

Jehovas vittnenas livsvärld, för att sedan undersöka hur de unga Jehovas vittnena förhåller sig 

till dessa. I analysen utgick jag ifrån fyra av Foucaults teoretiska begrepp för att identifiera 

och analysera maktinstrument och maktstrukturer i deltagarnas livsvärld: disciplinering, 

övervakning, normaliserande sanktioner samt självets teknologier. 

Deltagarna är utsatta för en sträng och omfattande disciplinering ifrån organisationens sida. I 

uppsatsen identifieras flertalet maktinstrument som reglerar deltagarnas mentala och fysiska 

rörelseutrymme och knyter dem hårdare til organisationen. Dessa instrument disciplinerar 

deltagarna på en mikrofysisk nivå, vilket innebär att även små detaljer i deltagarnas livsstil 

regleras av organisationen. Foucault menar att uppmärksamhet på detaljerna är ytterst viktigt 

vid maktens drillning av undersåtarna (2003:141). Maktens mikrofysik gestaltas i 

medlemmarnas förhållande till synd, klädnormer, tid och engagemang i församlingen och den 

andliga utvecklingen, samt relationer till utomstående. Att synda är att bryta mot de principer 

som Gud har satt upp för människan. Den som syndar sårar Fadern som skapat dem och älskar 

dem, vilket skapar skuldkänslor hos medlemmarna och gör att de undviker att synda. De 

uppvisar även skuldkänslor gentemot andra medlemmar vilket gör att de undviker beteende 

som gränsar till synd om församlingsvännerna eventuellt kan iaktta dem och då tvivla på 

deras religiösa engagemang. Klädnormerna som försigkommer i församlingen visar på hur 

makten disciplinerar medlemmarna genom att påtvinga dem normer som reglerar deras 

fysiska rörelseutrymme. Detta är en detalj av dresseringen som bidrar till en större helhet, en 

helhet som innebär att medlemmarna försätts i en rigid disciplinerande struktur som påtvingar 

dem maktens önskvärda beteende. En annan av dessa detaljer är medlemmarnas påtvingade 

förhållande till utomstående. För att undvika att deltagarna får syndiga influenser ifrån 

utomstående regleras kontakten med dessa. Medlemmarna uppmanas att inte spendera för 

mycket tid med utomstående med motiveringen att dåligt umgänge förintar goda vanor. 

Medlemmarna uppmanas även vara uppmärksamma på församlingsvänners moraliska nivå för 

att inte heller riskera att få dåliga influenser av dem.  Den tid och engagemang som deltagarna 

spenderar i församlingen och med den religiösa utvecklingen skvallrar om att makten 

avskärmar medlemmarnas tid och rum. Det är en del av den mikrofysiska dresseringen av 

kroppen som ska begränsa dess rörelseutrymme och binda undersåten hårdare till 

maktsystemet 
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Det råder ett övervakningssystem på två nivåer i deltagarnas livsvärld. Den ena nivån är det 

konkreta övervakningssystemet medlemmarna emellan: de kontrollerar varandras beteende så 

att ingen syndar. Den andra nivån är ett mentalt panoptikon. I övervakningsystemet 

medlemmarna emellan framgår det av resultatet att medlemmarna även agerar utifrån att 

församlingsmedlemmar skulle kunna se dem göra något oaktsamt. Det syns tydligt i 

deltagarnas resonemang kring begränsat umgänge med personer av andra könet. De uppger att 

de måste föregå med goda exemplen så att medlemmar som eventuellt skulle se dem inte 

börjar tvivla på respondenternas tro, och därmed sin egen. Den mentala övervakningen består 

också i ständig övervakning från Jehova. I och med att Han är allseende och medveten om alla 

synder deltagarna begår - och även alla resonemang som deltagarna för kring 

de begångna synderna – råder det en konstant mental övervakning hos deltagarna angående 

sina egna handlingar och tankar. Deltagarnas höga moraliska krav gäller konstant, oavsett var 

de befinner sig därför att maktens mikrofysiska strategi oavlåtligt disciplinerar medlemmarna 

på alla fysiska och mentala arenor. Deltagarna får därför aldrig vila ifrån de höga moraliska 

kraven och den strikta disciplinen. Min undersökning visar även på ett straff – och 

belöningssystem inom rörelsen som avser tvinga medlemmarna att hålla samma moraliska 

nivå. De riskerar annars att uteslutas eller bli av med eftersträvansvärda uppdrag. 

Belöningssystemet uppmuntrar medlemmarna att strikt följa rörelsens principer. 

Bestraffningssystemet straffar de som begår svåra synder, men dess främsta uppgift är att 

upprepa vilket som är organisationens förväntade beteende av medlemmarna och att snedsteg 

inte tolereras. Den som begår en grövre synd utan att ångra sig utesluts ur församlingen tills 

denne uppriktigt ångrar synden och önskar komma tillbaka till gemenskapen.    

Självets teknologier förklarar en process som deltagarna genomgår gång på gång. 

Processen  som sker när medlemmarna ”ökar sitt samvete”, begränsar sina kärleksrelationer, 

kontrollerar den sexuella lusten och motverkar Satans frestelser är att de förvandlar sitt själv 

till att bättre passa deras önskvärda bild av sig själva. Flera av deltagarna uppger att de ser 

mindre våldsamma filmer och spelar mindre våldsamma datorspel idag än tidigare, och 

förklarar det med att de har höjt sin samvetsgräns. Deltagarna uppger att de noggrannt 

undviker att spendera för mycket tid ensamma med personer från det andra könet, och de 

strävar efter avhållsamhet sexuellt. Dessutom  förstärks deras önskan att följa rörelsens 

principer därför att det kategorsierar dem som goda, medan de kategoriseras som medhjälpare 

till Satan om de ignorerar prinicperna. Här syns hur personliga intressen negligeras och 

istället utvecklas en ovilja gentemot dessa intressen. Utifrån min tolkning av deltagarnas 
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utsagor konstateras att deltagarna i liten mån tillåts utveckla en egen autonom personlighet, 

där brister och tillgångar accepteras. Istället formas medlemmarna till goda Jehovas vittnen 

och avvikelser ifrån normen bestraffas med dåligt samvete, dålig självbild, mistandet av 

privilegier, misstro ifrån andra medlemmar, förlorade vänner och i värsta fall uteslutning. 

Beckford, Holden och Cronn-Mills visar på Jehovas vittnen tar avstånd ifrån den här världen 

(Beckford, 1975: 216; Cronn-Mills, 1999:135-140; Holden, 2002: 174-175). Jag identifierar 

maktinstrument som tvingar de unga vittnena att ta avstånd ifrån världen. Deltagarna har 

internaliserat en världsbild av världen som ond och styrd av Satan, precis som Holden skriver 

att Jehovas vittnen gör (2002: 174-175), och de vill inte identifiera sig själva som medhjälpare 

till Satan. Därför tar de avstånd ifrån världsliga nöjen och ting som de tror Jehova ogillar. 

Deltagarna uppvisar även internalisering av idéer som att inte umgås för mycket med 

utomstående och inte heller gifta sig med utomstående för att de är en del av Satans värld. 

Detta gör att de ytterligare isolerar sig ifrån världen. De många maktinstrumenten som 

striktare ska reglera de unga vittnenas förhållande till principerna begränsar deras egna 

tolkningsutrymme av desamma. Den egna gränsdragningen för rörelsens principer framstår 

snarare som en illusion än en realitet. 

I uppsatsen urskiljer jag även maktstrukturer inom organisationen. Jag konkretiserar hur 

Foucaults diffusa begrepp ”makten” kan appliceras och konkretiseras på Jehovas vittnen. 

”Makten” inom Jehovas vittnen är delvis de personer inom rörelsen som åtnjuter en 

fördelaktig position på grund av organisationens struktur och förhållande till Bibeln. Det kan 

röra sig om Äldstebröderna som innehar rollen som överordnad i församlingen med den högt 

privilegierade uppgiften att hjälpa medlemmar som begått grövre synder att bli förlåtna av 

Gud. Men den tydligaste maktpositionen inom organisationen innehar uttolkarna av rörelsens 

principer, den Styrande kretsen. Dessa principer åligger samtliga medlemmar världen över att 

strikt följa. Samtidigt erhåller den Styrande kretsen en förhöjd position då medlemmarna 

anser att de har Helig andes kraft till hjälp vid uttolkningen av principerna. Detta stärker deras 

auktoritet. Men ”makten” avser inte bara de konkreta maktpositionerna inom rörelsen. Makten 

avser de gemensamma idealen; den gemensamma strävan att vara goda tjänare i Jehovas 

ögon. Makten avser atmosfären och diskursen som omger hela organisationen och 

medlemmarnas sätt att tänka. Makten är idéer. Idéer om att Jehova ser och hör alla 

medlemmarnas tankar, idéer om att principerna är Jehovas uttolkade önskan om 

medlemmarnas uppförande, idéer om att dessa principer måste följas strikt, idéer om att 
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Jehova blir sårad om medlemmarna bryter mot principerna, idéer om att den som inte följer 

principerna ska uteslutas ur Jehovas heliga organisation och därmed saknar möjlighet att nå 

paradiset hinsides. Makt handlar också om praktik. Kroppen drillas genom praktik (Foucault, 

2003: 35) och flera av maktinstrumenten som jag har presenterat i min forskning handlar om 

att praktiskt dressera kroppen. Exempelvis tvingar sig ungdomarna att undvika sexuella 

handlingar utanför äktenskapet. Maktstrukturen är inte summan av maktinstrumenten utan 

summan övergår talen, summan är högre än de enskilda delarna som läggs ihop: ett + ett = tre. 

Maktinstrumenten som beskrivits i uppsatsen bidrar med att foga in medlemmarna i en rigid, 

konformativ ram, där deras mentala och fysiska rörelseutrymme strikt begränsas av rörelsens 

idéer om Jehovas önskade beteende hos människan och rörelsens ideér om världen som ond 

och styrd av Satan. Samtidigt arbetar vittnena aktivt med att forma sitt själv för att 

överensstämma med de hegemoniska ideal som fastställts av rörelsen genom olika praktiker. 

Detta ideal är inte individens autonomi eller frihet utan att leva efter Jehovas smala väg. Det 

här är vad Foucault menar med: ”själen är kroppens fängelse” (2003: 35).    
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Sammanfattning 
 

Mitt syfte med uppsatsen är att identifiera maktstrukturer och maktinstrument inom 

organisationen Jehovas vittnen. Mitt syfte är också att undersöka hur döpta ungdomar inom 

rörelsen förhåller sig till dessa maktstrukturer och maktinstrument, samt påverkar deras 

livssituation. I uppsatsen har jag använt mig av kvalitativa djupintervjuer. Jag inspirerades av 

det lokala perspektivet och valde därför att göra undersökningen i Växjö. Vid urvalet bad jag 

en Äldste i den ena församlingen att hänvisa mig till ungdomar i församlingen som var 

intresserade av att bli intervjuade. Sedan frågade jag en av de intresserade personerna om hon 

kunde kontakta ungdomar i den andra församlingen i staden angående intervjuer. När 

intervjuerna var genomförda fylldes anteckningar ut med paralingvistiska noteringar som 

gjorts under intervjuerna.  

I resultatdelen framkommer att deltagarna har ett mycket strängt förhållande till rörelsens 

livsregler och de sätter ära i att följa dessa regler noga. Deltagarna definierar synd som det 

som strider mot Guds regler, och de flesta svarade spontant att otukt var den värsta synden. 

Det framkommer att deltagarna har en egen definition av samvete och de uppger att man ska 

”öva sitt samvete”, vilket innebär att de ska följa principerna närmare och noggrannare så som 

de tror att Jehova önskar av dem. Det framkommer att stor del av deltagarnas tid spenderas 

med religiösa aktiviteter eller i församlingen. Deltagarnas relation till icke-medlemmar 

påverkas starkt av organisationens principer och deltagarna är noga med att påpeka att de inte 

ägnar för mycket tid med utomstående då de kan ha dåligt inflytande på dem. Även 

deltagarnas kärleksrelationer påverkas av deras strikta förhållande till organisationens 

principer. De umgås sällan ensamma med sina partner före äktenskapet för att undvika att 

begå otukt. Deltagarnas syn på den sexuella lusten är att den är skapat av Gud men att den 

måste kontrolleras. De menar att sexuella aktiviteter är förbehållna äktenskapet. Det framgår 

av materialet att deltagarna anser att Satan regerar i denna värld och att han med olika medel 

försöker få deltagarna att synda. Resultatet visar att deltagarna är medvetna om att det finns 

straff inom organisationen, och de är positivt inställda till dem. Det finns även belöningar 

inom organisationen i form av eftersträvansvärda privilegier.  

Då forskning på unga Jehovas vittnen är mycket sällsynt finns det många olika teorier som 

kan appliceras på empirin. Men för mitt syfte var Foucalts teorier om maktstrukturer och 

maktinstrument bäst lämpade. I analysen framkommer det att de unga Jehovas vittnena utsätts 
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för en sträng disciplinering ifrån organisationen. Det framgår också att ungdomarna 

internaliserar hegemoniska ideal och därför även försöker disciplinera sig själva för att uppnå 

en självbild som en god tjänare till Gud. Deltagarna vittnar om att de ständigt blir övervakade 

inom församlingen och de uttrycker att även Gud övervakar dem konstant. Organisationen har 

ett belönings- och straffsystem som syftar till att stärka viljan att noggrant följa 

organisationens livsregler, vilket bekräftas av Cronn-Mills i hans verk A quality analysis of 

Jehovah´s Wittnesses (1999:139-140). Belöningar består i eftersträvansvärda uppgifter inom 

församlingen eller organisationen. Straffen består vanligtvis i att erhållna privilegier kan tas 

ifrån medlemmarna. Det strängaste straffet är uteslutning och det drabbar den medlem som 

begår en grövre synd utan att ångra sig.  

Min undersökning visar att det finns maktstrukturer och maktinstrument inom rörelsen 

Jehovas vittnen som starkt påverkar intervjudeltagarnas livsvärld. De maktinstrument som 

identifierats dresserar deltagarnas mentala och fysiska rörelseutrymme. De unga vittnena är 

utsatta för dresserande praktik som tar sig uttryck i exempelvis deras kontroll av den sexuella 

lusten. Maktinstrumenten tar sig också uttryck i deltagarnas vilja att skapa en självbild som 

överrensstämmer med organisationens hegemoniska ideal. Övervakningssystemet inom 

organisationen är ett maktinstrument som gör att deltagarna både uppmärksammar andras och 

egna syndiga beteenden och ”anmäler” sedan syndaren till Äldstebröderna om deltagarna 

anser att synden är allvarlig. Straff- och belöningssystemet inom organisationen är ett 

maktinstrument som tvingar medlemmarna att hålla samma moraliska nivå. I uppsatsen 

urskiljer jag även maktstrukturer inom organisationen. Foucaults diffusa begrepp kring 

”makten” konkretiseras på Jehovas vittnens organisation. De som utgör ”makten” är de som 

erhåller en fördelaktig position inom organisation, men ”makten” utgörs också av den 

atmosfär, diskurs och hegemoniska ideal som omger rörelsen.  
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Bilagor 
 

Den ursprungliga intervjuguiden 

Datum: 

Namn: 

Uppvärmning 

Ålder?                    

Familj? 

Kan du beskriva dig själv? Intressen? 

Varför är du med i JV? 

Beskriv ditt medlemskap i JV. Vad är bäst? 

Begrepp att filosofera kring 

Tro för dig? 

Frälsning? 

Vad är synd/syndig? Vad är dess motsats? 

Vad ska man göra om man syndat? 

 Kan man bli fri ifrån synd? Kan man bli renad eller vad skulle ni kalla det? 

Lärans roll i livet. 

Beskriv en vanlig dag! 
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Finns det rutiner i din vardag? Saker som återkommer varje dag som är kopplat till din 

religion? 

Berätta lite om mötena ni har varje vecka! 

Hur viktigt är det att närvara vid mötena? 

Hur många timmar spenderar du med församlingen i veckan? 

Hur mycket av din tid lägger du på Jehovas vittnen i veckan? 

Hur många timmar spenderar du i tjänsten i veckan? 

Vad tycker du om tjänsten? 

Hur viktig är tjänsten för dig? 

... för församlingen? 

... för de utanför Jehovas vittnen? 

Hur påverkar religionen ditt vanliga liv jämfört med en ickereligiös? 

Förhållande till ickemedlemmar? 

Vad tycker du om deras moraliska leverne? 

Har de brister? 

Har du några vänner som är utomstående? 

Tror du det är svårare att vara Jehovas vittne än missionsvän? 

Hur förhåller du dig till det vanliga samhället normer 

Hur förhåller du dig till det  vanliga samhällets regler? 

Händer det att man förbiser reglerna för att passa in i vanliga samhället? 
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Har du hört om personer som gjort det? 

Hur reagerade du på det? 

Tror det är vanligt bland ungdomar? 

Jätteviktiga bud – Inte lika viktiga bud? Finns det en praktisk/teoretisk rangordning? 

Relationer 

Får man flirta? När som, med vem som? 

 Om man blir kär i ett icke Jehovas vittne? 

Händer det att man gör det ändå? Vad blir i så fall konsekvenserna? 

Finns det olämpliga relationer? 

Vad tycker du om: 

Samboförhållande? 

Homosexualitet? 

Barn utanför äktenskapet? 

Preventivmedel? 

Abort? 

Sexuella förbindelser före äktenskapet, vad tycker du? 

Sexuell lust? 

Varifrån kommer den sexuella lusten? 

Måste den sexuella lusten kontrolleras? 
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Förekommer det att vittnen faller för frestelsen? 

Vilka konsekvenser skulle det få? 

Är det värt det? 

Auktoritet och sanktioner  

Vad tycker du om de olika livsreglerna? Ge några exempel på regler! 

Vilken regel är svårast att leva efter? 

Varför? 

Vilka bestämmer vilka livsregler som gäller? 

Finns det några som har tolkningsföreträde? 

Finns det medlemmar som har mer kunskap än andra? 

Vilka tolkar bibeln? 

Äldstebröder – Vad är deras roll i församlingen? 

Vad är deras roll i den bibehållna moraliska livet? 

Har man skyldighet att tala med äldstebröderna om någon uppför sig inkorrekt? 

Kan även äldstebröder anmälas vid regelbrytande beteende? 

Känns det betryggande att ha det systemet? 

Kan det bli jobbigt? 

Har du möjlighet att ifrågasätta livsregler, eller göra en egen tolkning av dem? 
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Uteslutning  

Har det hänt i din församling? 

Hur tänker du kring uteslutning? 

Skrämmer det dig? 

Finns det mildare konsekvenser? Rangordning på konsekvenser för olika synder? 

Har du själva brutit mot regler? 

Känner du någon som blivit utesluten? 

Vad hände isåfall? 

Fördomar 

Möts du/ni mycket av fördomar? 

Vilka är de vanligaste? 

Hur ställer du dig till fördomar som: 

Sekt? 

Isolering från samhället? 

Gammaldags? 

Jämställdhet 

Skillnad mellan kvinna och man? 

Vad grundar du din åsikt på? 

Finns det någon skillnad mellan könen? Vilken? 
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Har män vissa egenskaper som gör att de har andra skyldigheter? Kompetenser? 

Har kvinnor vissa egenskaper som gör att de har andra skyldigheter? Kompetenser? 

Konkreta exempel på att så är/inte är fallet   

Avslutande enklare frågor 

Finns det något som du tycker mindre om?  

Finns det något som känns jobbigt? Nervöst? Utmanande? 

Tvivlar du någon gång?  

 Hur behandlar du tvivlet? 

Varför ska man gå med i Jehovas vittnen? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


