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Abstract 

 

The purpose of this Master’s Degree is to identify and understand different techniques of 

argumentation in written texts originating from the religious movement Jehovah's Witnesses. 

The purpose is also to contribute with a theoretical and methodological framework for other 

scholars. The focal point of the thesis is sexuality and how the authors of the texts try to 

convince the members to follow the movements' doctrines in this regard. I use a modified 

version of the well-established grounded theory method. The material is analyzed partly with 

concepts introduced by Mooney in 2005 but overall the analysis is made in an unbiased way 

without theoretical support. Theoretical models and terms are instead used in the final 

analysis to understand how the different techniques of argumentation are supposed to work. 

These theoretical models stems from, among others,  Foucault, Meerloo, Ben-Ze'ev, Mooney, 

Berger och Luckmann, Granström and Rapp Young. In the Master’s Degree a great number of 

techniques are identified within the following five categories: Guilt, Doubt, To nurture instead 

of convincing, Seemingly logical arguments and Groupthinking. Within the category of Guilt 

the techniques play on the reader's feelings of guilt, and within the category of Doubt the 

techniques focus on the reader's feelings of doubt. To nurture instead of convincing is a 

collection of techniques with the purpose of nurturing already established notions and 

preconceptions among the readers. Seemingly logical arguments deals with techniques 

concerning semantic manipulation and lastly, techniques focused on groupthinking aims to 

bind the reader closer to the movement and tries to get them to reject the outside world. The 

goal here is for the members to achieve a state within group psychology known as 

groupthinking. 
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Inledning 

 

Jehovas vittnen är ett relativt outforskad kristet samfund i relation till dess spridning och 

medlemsantal. Problematiken kring exempelvis sexualitet och uteslutningsmekanismen har 

återigen uppmärksammats genom filmatiseringen av Jonas Gardells trilogi Torka aldrig tårar 

utan handskar, och de flesta har någon gång besökts av församlingsmedlemmar ”i tjänsten” 

som önskar tala om Jesus. I min tidigare, intervjubaserade forskning om Jehovas vittnen 

upptäckte jag ämnesområden kring rörelsen som jag inte fann utrymme till att undersöka 

vidare. Ett område som intresserade mig mycket var vittnenas extrema hållning till rörelsens 

principer, och då framför allt deras stränga förhållande till sexualitet. Ogifta medlemmar 

tilläts ingen form av sexuell aktivitet, varken med sin partner eller med sig själva; sexualitet 

var endast förbehållet gifta par. Inte bara handlingar justerades utan också tankar: 

Medlemmarnas mentala och fysiska rörelseutrymme var strikt reglerat. Det förundrade mig 

också hur samstämmiga intervjupersonernas svar var. Ganska tidigt upptäckte jag att de tyckte 

och tänkte liknande i de flesta religiösa och moraliska frågorna, och tydligast tog detta sig 

uttryck vid frågor som behandlade sexualitet. Ibland infann sig en känsla av att de försökte 

citera ett manus, att det fanns färdiga svar att leverera. Detta förbryllade mig och väckte min 

nyfikenhet. Vid inläsning av rörelsen fann jag delvis svaret: Deltagarnas svar var mycket lika 

de som förekom i rörelsens tidskrifter och broschyrer, framför allt i de två banden Ungdomar 

frågar- svar som fungerar. Dessa skrifter måste vara starkt bidragande till medlemmarnas 

övertygelse, och argumentationen däri måste således vara effektiv. Denna argumentation är 

viktig att studera som ett led att förstå medlemmarnas religiösa övertygelse och 

verklighetsbild.       
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Syfte och frågeställningar 
 

Det första syftet med uppsatsen är att identifiera och beskriva de argumentationstekniker som 

finns i två av Jehovas vittnens officiella broschyrer. För att avgränsa arbetet fokuseras 

sexualitet och de texter som behandlar ämnet. Det andra syftet är att försöka förstå hur dessa 

tekniker är tänkta att fungera på medlemmarna. Syftet konkretiseras i följande 

frågeställningar: 

Vilka argumentationstekniker används i skrivna texter för att övertyga läsarna om Jehovas 

vittnens hållning till sexualitet? 

Hur är de identifierade argumentationsteknikerna tänkta att fungera? 

Med uppsatsen ämnar jag också bidra med ett teoretiskt ramverk för andra forskare att 

använda vid studiet av argumentation i religiösa samfund. De argumentationstekniker jag 

identifierar och analyserar ska andra forskare kunna applicera på liknande studier. Jag önskar 

också att mitt tillvägagångssätt ska bidra med metodologiska redskap vid liknande studier.   

 

Forskningsläge  

 
I det här kapitlet redogör jag för den aktuella forskningen om Jehovas vittnen och sexualitet 

inom kristendom. När jag talar om den kristna guden i anslutning till Jehovas vittnen 

använder jag även begrepp som Gud eller fadern. Det hade möjligtvis varit aningen klarare för 

läsaren att benämna den kristna guden som Jehova i Jehovas vittnen-sammanhang, men det 

hade blivit väldigt tjatigt. Uppsatsen vinner på att använda begreppen Jehova, Gud och fadern 

synonymt. Det framgår också tydligt när det är Jehovas vittnens tolkning av honom och när 

det är en allmän kristen tolkning av honom.  

Sexualitet inom kristendomen 
 

Jehovas vittnen har sitt ursprung i den adventistiska rörelsen och grundades på 1800-talet. I 

den historiska kontextualiseringen fokuseras därför det protestantiska förhållandet till sex och 

sedan avslutas kapitlet med en redogörelse för de största svenska och amerikanska 

protestantiska samfundens förhållande till moderna sexualfrågor.  
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När man diskuterar de olika synsätten som har präglat kyrkofamiljernas debatter kring 

sexualitet måste man lyfta fram Bibelns betydelse i diskussionen. Bibeln framställer långt 

ifrån en enhetlig syn på sexualitet och detta ger upphov till konflikter. Utöver Bibeln påverkas 

kristna samfund av andra faktorer såsom den katolska ekumeniska traditionen, kultur och 

modern samhällsdebatt.
1
 Religionsforskaren Anthony Kosnik hävdar att i den 

gammaltestamentliga synen på sexualitet möts två traditioner, den jahvistiska traditionen och 

den prästerliga som båda härstammar mellan 1000 och 500 år f.Kr. Gemensamt för dessa 

traditioner är att de framhåller sexualiteten som naturligt god och Guds vilja, och den 

underordnas inte den andliga eller intellektuella naturen. Kosnik menar att sexualitetens 

tydligaste syfte är ömsesidighet och den är en gåva ämnad för att bota människans ensamhet.
2
 

Religionsforskaren Sólveig Anna Bóasdóttir hävdar i artikeln ”Sex eller celibat?: 

kristendomen och synen på sexualitet” (2010) att sexualitetssynen skiljer sig i det Nya 

Testamentet. Hon menar att Jesus förespråkade ”ett liv bortom sexualitet och äktenskap”
3
 och 

hävdar att Jesus förespråkade ett könlöst äktenskap i en kritik av den traditionella patriarkala 

familjestrukturen. Istället skulle man leva i den ”könlösa familjen”,
4
 vilket innebar den 

gemenskap som Jesu anhängare umgicks i. Bóasdóttir drar slutsatsen att det kristna idealet, 

enligt Nya Testamentet, inte var giftermål utan snarare ett lärjungeskap som ogift. Därav drar 

hon slutsatsen att många teologer tolkat Jesus som förespråkare för lärjungeskap vari 

sexualitet inte fick något utrymme.
5
   

Medeltidshistoriken James A. Brundage skriver i boken Law, sex, and Christian society in 

medieval Europe (1987) att den kristna sexualmoralen utvecklades av den kanoniska kyrkliga 

rätten, starkt influerad av antikens tänkares förhållande till sexualitet. Han visar på att 

stoikernas restriktiva, disciplinerade förhållande till sexualitet har påverkat den kyrkliga synen 

på sexualitet enormt. Sex för en stoiker var endast en frestelse som hindrade mannen från 

förnuftiga beslut och rationellt tänkande. Därför eftersträvade de ett liv utan sexuella 

förbindelser; även inom äktenskapet begränsades sexualiteten. Häri kan den fromma 

kyskheten inom kristendomen spåras, menar Brundage. Även det romerska synsättet var långt 

ifrån den romantik som idag präglar sexakten. Äktenskapet kopplades till ägande, politik och 

                                                           
1
 Bóasdóttir, 2010:57–59. 

2
 Kosnik, 1977:7-9. 

3
 Bóasdóttir, 2010:55. 

4
 Bóasdóttir, 2010:55.  

5
 Bóasdóttir, 2010:54–56. 
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makt och den sexuella akten förminskades till en nödvändighet för att avla fram arvingar; 

sexuell lust fick lite utrymme i detta synsätt.
6
 Bóasdóttir utvecklar resonemangen och hänvisar 

till en ambivalens inom den antika sexualsynen. Synen på sexualitet präglades av skepticism 

men sexualiteten sammankopplades också med himlen och gudarna, och ”sex relaterades ofta 

till det gudomliga”.
7
 Denna syn har påverkat sexualetiken inom kristendomen; samtidigt som 

sex sågs som en gåva från Gud kopplades den till synd och död. Inom kristendomen rådde det 

länge en ambivalent inställning till äktenskap och celibat, där teologer diskuterade vilket som 

hade störst värde i Guds ögon. Detta ledde till att kyrkan proklamerade för kyskhet inom 

äktenskapet. Fram till 1900-talet kopplades sexualiteten oftast ihop med reproduktion inom 

den kristna diskursen, medan njutning och lust har fått litet utrymme. Under 1900-talet har 

flertalet kristna teologer framhållit värdet av sexuell njutning som ett sätt att fördjupa kärleken 

mellan par. 
8
 

Vanligtvis tar kristna teologer avstånd ifrån kristna påbud som inte kan anses förenliga med 

ett modernt västerländskt rättssystem eller människosyn. Men det finns fortfarande frågor 

kring sexualitet som debatteras över och inom de kristna kyrkofamiljerna. Bóasdóttir visar på 

några av anledningarna till motsättningarna. För det första grundas många etiska beslut på 

Bibeln och den är inte enhetlig eller tydlig kring många frågor. Vissa grupper menar att 

Bibeln är Guds ord och ofelbar, medan andra grupper menar att Bibeln skrevs i en historisk 

kontext och måste därför omtolkas för att kunna användas i modern tid. Vidare är man oense 

om vilka faktorer som ska styra tolkningen. Vilken roll får förnuftet, kyrkoläran, den 

mänskliga erfarenheten och traditionen när Bibeln ska tolkas? Det tydligaste exemplet på 

oenigheterna mellan och inom kyrkofamiljerna idag är de senaste årens liberalisering av 

homosexualitet och homosexuellas position i den kristna kyrkan. Inom den protestantiska 

kyrkofamiljen syns ett liberalare förhållande till homosexualitet, exempelvis tillåts samkönade 

äktenskap i flera länder och homosexuella präster är på flera håll accepterade. Denna 

utveckling är givetvis inte självklar och det finns många motståndare och inhemsk debatt 

kring dessa frågor. Detta åskådliggörs väl i den lutheranska världskongressen i Winnipeg 

2003 då kyrkorna inte kunde komma fram till konsensus rörande samkönade äktenskap. Den 

                                                           
6
 Brundage, 1987:10, 18-22, 576. 

7
 Bóasdóttir, 2010:51. 

8
 Bóasdóttir, 2010:51–52, 60-61. 
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dåvarande ärkebiskopen för Svenska kyrkan K. G. Hammar argumenterade för större 

öppenhet gentemot homosexuella medan delegater från Afrika och Östeuropa argumenterade 

för motsatsen.
9
 Ett verk som behandlar den fortsatta diskrimineringen av hbtq-personer inom 

kyrkan är Lars Gårdfeldts Hatar gud bögar? (2005). Gårdfeldt, präst i Svenska kyrkan och 

teologie doktor, kallar sin studie befrielseteologisk. Avhandlingens uttalade syfte är att 

bemöta diskrimineringen av hbtq-personer inom framför allt kyrkan, och skapa ett 

inkluderande klimat även för dessa personer. Han använder sig av helgonberättelser för att 

sätta ljus på modern diskriminering av hbtq-personer i världen, framför allt i västerlandet. 

Genom helgonberättelserna argumenterar han också för acceptans och ifrågasätter om 

människovärdet i Bibeln ska bero på personens reproducerande förmåga (vilket, enligt 

honom, är den traditionella inställningen inom kristendomen och andra abrahamitiska 

religioner). Avhandlingen visar på att olika uttryck för att diskriminering av hbtq-personer 

fortfarande förekommer inom kristna församlingar runt om i världen, också i Sverige.  

Ett alternativt perspektiv på den kristna sexualsynen 

 

Historieprofessorn Mary E. Wiesner-Hanks ger i boken Women and gender in early modern 

Europe (2000) en komplimenterande redogörelse för kyrkans historiska förhållande till 

sexualitet. Hon menar att sexualiteten inom kristendomen fungerat som ett instrument för att 

bevara sociala strukturer, värna om nationen och värna om gruppen. Då sexuella relationer 

endast var accepterat inom äktenskapet (åtminstone officiellt) omöjliggjorde detta oreglerade 

barnafödslar mellan klasserna. Endast gifta par kunde åtnjuta sexuella relationer och personer 

från olika klasser ingick sällan äktenskap. Sexualitetens funktion för att värna nationen och 

gruppen har uttrycks genom patriotiska idéer om att människor från samma folkslag eller 

samma religiösa denomination endast ska gifta sig med varandra. Det var exempelvis 

otänkbart för protestanter och katoliker att ingå äktenskap under flera hundra år efter 

reformationen.
10

 Wiesner-Hanks pratar också om sexualiteten som inte endast påtvingad 

ovanifrån utan också internaliserad och i högsta grad påtvingad och övervakad av gemene 

man. Hon menar att socialisationen är ett avgörande verktyg för att kyrkans doktriner rörande 

sexualitet skulle förbli vedertagna. Dessa resonemang är mycket lika den franska filosofen 

Foucaults framställning av maktens disciplinära förhållande till undersåtarna. När man skriver 

om sexualitet inom kristendomen är det nödvändigt att nämna Foucault; hans idéfilosofiska 

                                                           
9
 Bóasdóttir, 2010: 64-66. 

10
 Wiesner-Hanks, 2000:254–258. 
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teorier har fått stort genomslag i den nutida forskningen. Han menar att makten genom 

flertalet maktinstrument disciplinerar och fogar medborgarna till att bli effektiva och i flera 

avseenden självkontrollerande.
11

 I Sexualitetens historia, band 1: viljan att veta (2002) gör 

han en närmare analys av maktens relation till sexualiteten. Foucault menar att sexualiteten 

har tystats ned genom att talas om. Istället för att förtiga sexualiteten har kyrkan tvingat ur 

medborgare bekännelser av deras egen sexualitet och sexuella fantasier genom exempelvis 

bikt och uppmaning till rannsakning. De sexuella begär som skiljde sig från den kyska 

heterosexualiteten drogs ur undersåtarna för att sedan dokumenteras, kategoriseras och 

diagnostiseras som sjukliga avarter av sexualitet. Därigenom nåddes större kontroll av 

sexualiteten än genom förtigning, menar Foucault.
12

 Även Wiesner-Hanks argumenterar för 

denna ståndpunkt men utgår inte ifrån Foucault i sina resonemang, även om flera av deras 

slutsatser är lika. Liksom Foucault stärker hon argumenten genom att hänvisa till 

kriminaliseringen av avvikande sexualiteter (alla utom den kyska heterosexualiteten inom 

äktenskapet) omkring 1500-talet.  Människor som förnekade kyrkans doktriner rörande sex 

utsattes för förnedrande straff ofta innehållande publika erkännanden och skamfulla ritualer.
13

 

Till skillnad från Foucaults framställning i Sexualitetens historia: Viljan att veta lägger 

Wiesner-Hanks även fokus på de könsskillnader som rådde vad gäller sexualitet. Sexuell 

omoral ansågs farlig för den kristna ordningen men det var oftast kvinnors disciplinära 

svagheter som beskylldes och kvinnor som bestraffades och kontrollerades. Det förekom 

bland annat slumpmässiga graviditetskontroller och den fysiska kontrollen över nunnornas 

kyskhet var uppenbart noggrannare än kontrollen över munkarna. Enligt Wiesner-Hanks 

började dock kyrkans stränga kontroll över sexualiteten avta omkring 1750. Då 

introducerades nya idéer om mannens och kvinnans naturliga sexuella behov och vikten av 

privatliv; samtidigt föddes idéer om sekularisering. Dessa idéer var behjälpliga i den 

utveckling som ledde fram till den ”moderna” sexualiteten och kyrkans förminskade 

inflytande över den.
14

  

Jag använder delar Foucaults teorier för att förklara några av de identifierade 

argumentationsteknikerna i analysavsnittet. I teoriavsnittet och framför allt i analysavsnittet 

preciseras vilka delar av teorin som används och hur de appliceras på min egen forskning. 

                                                           
11

 Foucault, 2003:138-139, 179-181, 197-203. 

12
 Foucault, 2002:44-46, 58-62. 

13
 Wiesner-Hanks, 2000:250-259. 

14
 Wiesner-Hanks, 2000:260-267. 
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Framför allt kommer Foucaults teorier om hur de avvikande sexualiteterna dokumenteras och 

diagnostiseras vara till nytta för min egen undersökning. Jag utlämnar mycket av hans 

teoretiska perspektiv som behandlar makten i övrigt (även om jag är medveten om att detta är 

huvudansatsen i verket). Min motivering är att Foucault sällan pratar om praktisk retorik eller 

argumentation per se. Retorik och argumentationstekniker kan rimligtvis sägas vara en del av 

disciplineringen av medlemmarna men Foucault diskuterar aldrig begreppen närmre. Istället 

behandlar teorierna makten från ett större perspektiv, ett perspektiv de flesta har svårt att 

konkretisera (till och med Foucault själv ibland). Uppsatsens abduktiva ansats gör att den inte 

ska styras av andra forskares teorier. Teorierna är något jag utarbetar själv under analysen. Jag 

vill inte bli för styrd av Foucaults teoretiska resonemang utan låter mig bara inspireras av 

delar av dem i analysen; detta för att ge intressanta infallsvinklar till materialet.  

Forskning om Jehovas vittnen  

 

Litet forskning har överhuvudtaget bedrivits på Jehovas vittnen. En kort redogörelse följer där 

de fåtal verk som skrivits om dem är sammanfattade. Ett bland de tidigaste verken om 

Jehovas vittnen skrevs av James A. Beckford i hans bok The trumpet of prophecy (1975). 

Boken har en deskriptiv karaktär där den behandlar vad Jehovas vittnen är och deras 

doktriner. Han konstaterar att Jehovas vittnen aktivt motstår de samhälleliga förändringarna 

och ställer sig utanför samhället. Samtidigt förlöjligar rörelsen andra kristna samfund och 

anklagar dem för att vara korrumperade av Satan.
15

 Sociologen Andrew Holden bidrar med en 

sociologisk ansats till Jehovas vittnen. Han undersöker hur rörelsen förhåller sig till det 

moderna, sekulariserade samhället. Han påvisar att rörelsens inställning är ambivalent. 

Liksom Beckford konstaterar Holden att Jehovas vittnen tar avstånd ifrån det moderna 

samhället och är starka motståndare till sekularisering, men samtidigt använder de sig av 

många moderna, teknologiska verktyg för att sprida sin lära.
16

 Professorn i kommunikativa 

studier Daniel Cronn-Mills har studerat Jehovas vittnens diskursiva verklighet. Enligt honom 

delar rörelsen in verkligheten i tre världar: Satans värld, Jehovas vittnens värld och Jehovas 

värld. Satans värld är det omkringliggande samhället och den värld som finns utanför den 

rättrogna, goda oas som är rörelsens värld. Jehovas värld existerar inte ännu. Den existerar 

först efter domedagen då Jehova slutligen ska nedkämpa Satan och återupprätta paradiset på 

jorden. Rörelsens medlemmar är noggranna med att hålla sig från Satans värld då allt som 

                                                           
15

 Beckford, 1975:217-218. 

16
 Holden, 2002:174-175. 
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ingår i den kan vara påverkat av Satan. Det är en frestande värld som lockar medlemmarna att 

synda mot Gud. Jehovas vittnens organisation fungerar som en bro från den onda världen till 

Jehovas värld, men vägen är smal; det krävs att medlemmarna följer rörelsens principer 

noggrant för att nå dit.
17

 I Apocalypse delayed: the story of Jehovah's witnesses (1997) frågar 

sig professor emeritus i historia M. James Penton varför så många medlemmar i Jehovas 

vittnen ägnar så mycket tid och engagemang åt rörelsen. Hans slutsatser kring vittnenas 

engagemang förklarar han som att de flesta vanliga medlemmarna är omedvetna om de många 

motsägelserna i teologin och om de felaktiga profetiorna som den styrande kretsen flertalet 

gånger fastställt. De som är medvetna om den här problematiken ignorerar den eller väljer att 

inte dyka för djupt i den, menar Penton. En annan anledning till deras lojala förhållande till 

rörelsen och dess principer är organisationens lära om att deras trossatser är de enda rätta och 

de är utvalda av Gud. Under sådana omständigheter tenderar människor att godta till synes 

orimliga livsregler. Han påpekar att omvärldens motstånd och misstänksamhet mot rörelsen 

har skapat en belägringsmentalitet bland vittnen som stärker banden till rörelsen Penton 

menar även att uteslutningsmekanismen gör att medlemmar förhåller sig trogna; de är rädda 

för att mista sina vänner är släktingar.
18

 Den enda forskning som bedrivits på Jehovas vittnen i 

Sverige är Pernilla Liedgren Dobronravoff doktorsavhandling i socialt arbete Att bli, att vara 

och att ha varit (2007). Liedgren Dobronravoffs syfte med avhandlingen är att analysera in- 

och utgångsprocesser i Jehovas vittnen, och identifiera viktiga faktorer i dessa processer. 

Avhandlingen önskar både utveckla befintliga teorier kring in – och utgångar vad gäller 

mindre, religiösa grupper, och bidra med förklaringar till de processerna. Liedgren 

Dobronravoff identifierar flertalet avgörande faktorer för att dessa processer ska genomgås 

men dessa är knappast intressanta för uppsatsen.
19

 Liedgren Dobronravoff har även publicerat 

en artikel, ”Att lämna en värld” (2009), i Socialvetenskaplig tidskrift där hon fördjupar 

analysen kring avhoppade Jehovas vittnens känsloliv.    

Argumentationsanalyser bland marginaliserade kristna grupper  

 

Det finns mycket litet skrivet om retorik inom kristna marginaliserade rörelser. Jag väljer att 

uppmärksamma två verk som är av betydelse för den här uppsatsen, Det första verket 

behandlar retoriska grepp inom kristna denominationer i USA, och det andra behandlar 

                                                           
17

 Cronn-Mills, 1999:135-140, 143-147. 

18
 Penton, 1997:5-10, 303-306. 

19
 Liedgren Dobronravoff, 2007:152-155, 159. 
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argumentationstekniker inom Jehovas vittnen. Beth Rapp Youngs artikel ”Defending child 

medical neglect: Christian science persuasive rhetoric” (2001) och Annabelle Mooneys bok 

The rhetoric of religious ‘cults’ (2005). Rapp Young behandlar problematik kring Christian 

science och medicinsk vård i artikeln. Christian science är ett samlingsbegrepp för flera 

mindre kristna grupper som präglas av bland annat en alternativmedicinsk syn. Syftet är att 

lyfta fram offren för kristna alternativ till medicin, och visa retoriken som motiverar dessa 

alternativ. Flertalet personer har dött på grund av religiös övertygelse, däribland flertalet barn 

som aldrig fick chansen att själva bestämma över behandlingen. Rapp Young identifierar 

flertalet tekniker som kristna retoriker använder för att försvara dessa händelser. Författaren 

beskriver hur de använder sig av vetenskapligt språk för att motivera kristen forskning, men 

texterna är egentligen pseudovetenskapliga. Kristen forskning är egentligen undersökningar 

gjorda av akademiska lekmän och motiveras i undersökningarna inte sällan av religiösa 

upplevelser. Härifrån får de som argumenterar för kristen forskning mycket bränsle, trots att 

den betraktas som ovetenskaplig av akademiska forskare. Retorikerna drar också paralleller 

mellan forskningsvärlden och den kristna tron. De hävdar att liksom kristna idéer har även 

forskningen visat sig vara inkorrekt och långt från sanningen. Därför är det rimligt att pröva 

den kristna forskningen, där bland annat healingens effekter försöker beläggas. En annan 

teknik är att retorikerna vänder på bevisbördan. Istället för att de kristna forskarna ska bevisa 

att healing fungerar ska världsliga forskare bevisa att det inte fungerar. De appellerar även 

aktivt till åhörare genom att försöka identifiera sig med dem och visa att de förstår deras 

situation. De pratar bland annat om religionsfrihet och det förtryck regeringen utsätter de 

troende för genom att försöka förbjuda dem att använda vad de menar vara beprövade kristna 

metoder. De försöker också aktivt att mystifiera healingens kraft och verkan så att forskning 

på ämnet verkar olustig och obrukbar. Slutligen identifierar Rapp Young en retorisk teknik 

som utgår ifrån uttrycket Kristen forskning. För de troende inom samfunden framstår ord som 

forskning och fakta som vedertagna begrepp, de lägger ingen större vikt vid att se vad 

begreppen verkligen innehåller i den kristna kontexten. Därmed får dessa begrepp lika stark 

betydelse som begreppen fått om de uttalades av en etablerad forskare.
20

 

Lingvisten Annabelle Mooney jämför Jehovas vittnens skriftliga värvningstaktik med ett 

modernt företags värvningstaktik. Hon hävdar att värvningstaktiken grupperna emellan skiljer 

sig mycket lite, liksom de principer som reglerar beteendet i båda grupperna. Skillnaden, 

menar Mooney, ligger egentligen i ideologierna bakom reglerna och på grund av dessa 
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bakomliggande livsideologier behandlas grupperna annorlunda av det västerländska 

samhället. De religiösa motiv Jehovas vittnen motiverar sin livsstil med förlöjligas och 

stämplas som manipulativa, medan den kapitalistiska livsstilen kring företaget välkomnas och 

nästan hyllas. Bokens syfte är delvis att försvara religiösa kulter, och samtidigt ifrågasätta 

vissa företags värvningstaktik.
21

 I boken använder sig Mooney av argumentations- och 

retorikanalys för att identifiera argumentationstekniker i bland annat Jehovas vittnens texter. 

En vidare redogörelse för Mooneys metodologiska ramverk presenteras i föreliggande uppsats 

material- och metodavsnitt. Mooneys slutsatser är att Jehovas vittnen använder sig av en stor 

mängd skriftliga argumentationstekniker för att övertyga människor att gå med i rörelsen. 

Framför allt använder de sig av semantisk manipulation: genom bland annat grammatiska 

justeringar, styckeindelningar, grafisk design, ett till synes vetenskapligt referenssystem och 

diskret utelämnande av viktiga detaljer stärks argumentationen i texterna, medan kritik 

undviks.
22

 

Min forskning tar avstamp i Rapp Youngs och Mooneys identifierade retoriska tekniker, men 

uppsatsen ämnar inte undersöka deras teoriers giltighet utan ska stå självständig med egna 

analyser och en egen utarbetad metod. Deras identifierade tekniker fungerar som referensram 

och inspiration. Min forskning blir relevant för att jag ämnar identifiera 

argumentationstekniker i texter som behandlar ämnena sexualitet och relationer, ämnen som 

Mooney aldrig berör. Mooneys material består dessutom framför allt av en broschyr med 

avsikten att locka medlemmar, medan mitt material består av artiklar publicerade i Ungdomar 

frågar, en tidskrift som riktas framför allt till redan övertygade församlingsmedlemmar.  

 

Material och metod 

 

I det här avsnittet redogörs materialet som ska analyseras och de metoder som används i 

analysen. Källmaterialet som jag studerat i denna uppsats består av två broschyrer från 

Jehovas vittnen och metoden jag använder är argumentationsanalys.  
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Material 

 

Syftet med uppsatsen är att först identifiera argumentationstekniker som Jehovas vittnens 

publicister använder för att övertyga medlemmar om att deras doktriner med avseende på 

sexualitet är de rätta. Att undersöka doktriner som sträcker sig över samtliga områden är inte 

rimligt, beaktat uppsatsens omfång. Istället väljer jag att koncentrera undersökningen till 

argumentationstekniker som behandlar sexualitet. Den stränga avhållsamheten som brukas 

inom Jehovas vittnen fram till äktenskapet blev jag varse om under min förra studie, som 

behandlade maktinstrument och maktstrukturer inom rörelsen.
23

 Sexualiteten är så viktig för 

människor att den är definierad av Världshälsoorganisationen som en rättighet och ett djupt 

rotat mänskligt behov som alla har rätt till. Även de sexuella tankarna, känslorna, fantasierna 

och relationerna är delar av sexualiteten.
24

 Att avhålla sig från dessa djupt rotade drivkrafter 

kräver stor viljekraft och därmed stark övertygelse om principernas vikt.  

Materialet som passar bäst för undersökningen är rörelsens publicerade texter. Det finns två 

band där artiklar om bland annat sex har samlats. De heter Ungdomar frågar band 1, och 

Ungdomar frågar, band 2. Dessa är uppdelade i kapitel, varav flera kapitel behandlar sex. 

Avsnittet i Ungdomar frågar, band 1 omfattar 27 sidor och i Ungdomar frågar, band 2 

behandlar 13 sidor sex. I det materialet förekommer envägskommunikation direkt från den 

styrande kretsen med avsikt att övertyga läsarna att deras uttolkade principer är de rätta. Den 

styrande kretsen uppmanar till läsning, framför allt för ungdomar som är osäkra på de frågor 

som banden tar upp. Jehovas vittnen har publicerat ett stort antal normativa texter - de allra 

flesta är publicerade på deras officiella hemsida - men de handlar givetvis inte uteslutande om 

sex. Ungdomar frågar, band 1 och 2 är publikationer som vänder sig till alla som funderar 

kring dessa frågor, inte endast ungdomar, namnet till trots. Namnet beror på att problemen 

som behandlas ofta hör ungdomen till, men gäller givetvis alla som är osäkra på vad det 

korrekta förhållandet till bland annat sex innebär. I artiklarna ingår illustrationer, 

bibelhänvisningar och utrymmen för egna anteckningar. Artiklarna i banden består av aktuella 

problem och författarnas råd kring dessa. Artiklarna är hämtade delvis från publikationerna 

”Vakna!” och ”Vakttornet”, men flertalet artiklar är också producerade speciellt för banden. 

De som skrivit artiklarna framkommer inte utan författarskapet krediteras hela det styrande 

organet i Brooklyn. För att ta reda på hur argumentationsteknikerna är tänkta att fungera låter 
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intervjuer som en rimlig metod för materialinsamling, men skenet bedrar. 

Församlingsmedlemmarna och även äldstebröderna är mottagare i kommunikationen; det är 

den styrande kretsen som är sändare. Därför hade intervjuerna bara visat produkten av 

argumentationsteknikerna, inte avslöjat tanken eller tekniken bakom.   

Metod 

  

I metodavsnittet presenteras de metodologiska verktyg som inspirerat mig. Dessa hämtas från 

framför allt Mooney, Eneroth och Geels. Mooneys metodologiska verktyg presenteras i 

kapitlet och jag visar hur de används vid sorteringen av materialet och vid analysen. Detta är 

till hjälp för att läsaren själv ska kunna värdera mina tolkningar och slutsatser. Genom att 

läsaren får tillgång till de metodologiska verktygen kan denne kontrollera att de används på 

ett förnuftigt sätt. Eneroth och Geels presenterar och förklarar metoden grundad teori, vilken 

jag valt att använda mig av.  

Filosofidoktorerna Gunnar Björnsson och Björn Eriksson skriver att när argumenterande 

texter ska analyseras är det viktigt att medvetandegöra vissa aspekter av tolkningen. Vid 

tolkning av argumentationen och dess beståndsdelar är det viktigt att ta hänsyn till kontexten 

vari argumentationen sker. Faktorer som var och när texten är skriven, vilken publik den är 

avsedd för och vilka värderingar författaren har är västenliga för att förstå argumentationen 

och dess syfte. Det är också viktigt att precisera avgörande begrepp som författaren använder 

för att förstå argumentationen. Om forskaren och författaren till Jehovas vittnens text har 

olika uppfattningar om begreppet ”otukt” kan missförstånd uppstå och snedvridna tolkningar 

göras. Vidare är det viktigt att visa på den subjektiva rollen hos uttolkaren av texten innehar. 

Forskaren är själv styrd av sin egen kontext vilket påverkar tolkningen av argumentationen.
25

 

Då mitt syfte är att avtäcka argumentationstekniker och förstå hur dessa är tänkta att fungera 

är det viktigt att sätta mig in i den diskursiva verklighet som medlemmarna befinner sig i.  

Metodologisk inspiration 

 

Mooney utarbetar ett metodologiskt ramverk i The rhetorics of religious ’cults’ (2005) som 

inspirerar min egen metodik. Här förklaras hennes metod för identifiering av 

argumentationstekniker närmre. Mooney grundar sitt teoretiska ramverk på Aristoteles 

retorikteorier. Hon inspireras av och modifierar hans klassiska begrepp memory, delivery, 

arrangement, invention och style med hjälp av sentida teoretiker för att själv skapa en 
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begreppsapparat för retorikanalys. Dessa fem begrepp används av Mooney vid identifiering 

av retoriska tekniker samtidigt som de fungerar som kategorier vari de funna teknikerna 

placeras. Jag använder två av dessa begrepp, delivery och arrangement, i den här uppsatsen; 

hur förklaras längre ned. Mooneys definition av Aristoteles begrepp förklaras kort och 

därefter förklaras hur hon identifierar begreppen i den praktiska analysen. Delivery 

förklarades ursprungligen av Aristoteles som talarens ton, talhastighet, röst och kroppsspråk. 

Mooney menar att skrivna texter också uttrycker varianter av det på ett synligt sätt. Hon 

hänvisar dock detta till begreppet style och låter istället delivery behandla layout och praktisk 

distribution av texterna. Hon stödjer sin omdefiniering av begreppet på Kress och Leeuwens 

forskning (1986) om visuell designs funktion för argumentation i skrivna texter. Arrangement 

handlar om hur texten arrangeras. I vilken ordning ska argumenten komma för att bli så 

övertygande som möjligt, och hur kan styrkor lyftas fram och svagheter döljas genom 

arrangering av texten? Mooney definierar begreppet genom Perelman och Olbrecht-Tytecas 

forskning kring hur textens struktur kan förändra läsarnas tolkningar av den.
26

 Jag använder 

Mooneys metodologiska begrepp som inspiration och försöker utifrån dem finna 

argumentationstekniker i materialet. Under kategorin delivery används Mooneys idéer om 

layout - den grafiska formgivningens effekt för argumentationen - medan analys av texternas 

distribution utelämnas. Även om texternas distribution fungerar som argumentationsteknik 

när vittnena ska övertyga personer att läsa Bibeln, är det ingen särskilt övertygande teknik för 

att övertyga medlemmarna om att internalisera sexuell moral. Argumentationsmetoden 

används inte heller i mitt material. Texternas arrangering är ett metodologiskt begrepp som 

används i uppsatsen för att studera texternas strukturs funktion för argumentationen. De 

teoretiska begrepp från Mooney som inspirerade mig i empiribearbetningen förklaras under 

rubriken ”teorier”, och vidare under argumentationsteknikskategorierna Att nära istället för 

att övertyga och Till synes logiska argument i empiri- och analyskapitlet.  

Mooney använder sig av kritisk diskursanalys. Det är en metod som inte används i den här 

uppsatsen för att den fokuserar för mycket på deltagarnas diskurs, och för lite på 

argumentationstekniker. Argumentationsanalys är ett förnuftigare val av metod när 

argumentation ska studeras, men att använda båda metoderna, som Mooney gör, har den här 

uppsatsen inte utrymme för. Jag använder dock begreppet diskurs för att finna förklaringar i 

argumentationsteknikerna och hur de är tänkta att fungera. Diskurser konstrueras i språket så 

därför kan språket studeras för att se diskurser. Genom att se på regelbundna begrepp, 
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formuleringar och förhållande till återkommande ämnen kan idéer och värderingar skönjas 

som sändare och mottagare delar. Likaså talar de självklarheter som språket tar upp - det som 

sägs och inte sägs – om något för läsarna om den delade verklighetsbilden mellan sändarna 

och mottagarna. Forskaren försöker avtäcka de normerande formuleringarna som konstituerar 

rådande värderingar.
27

 När forskare undersöker argumentationstekniker som ska appellera till 

redan religiöst övertygade personer är det viktigt att förstå mottagarnas verklighetsbild. 

Argumentation som för en utomstående kan verka genomskinlig och svag kan för en troende 

vara tydlig och övertygande. Det kan finnas underliggande faktorer som styr läsningen så 

argumentationen framkommer först tydligt när djupare förståelse nås för diskursen.
28

 Därför 

har en djup inläsning av material om rörelsen gjorts. Jag har konsulterat ett stort antal 

publikationer utöver analysmaterialet. Däribland snabbguiden Vad lär Bibeln? (2005), Forska 

dagligen i Skrifterna (2013), ett stort antal nummer av ”Vakna!” och ”Vakttornet”, samt 

litteratur skriven om rörelsen. Jag har studerat flertalet videos publicerade på rörelsens 

hemsida; videos som behandlat allt från barnuppfostran till sammanfattande redogörelser för 

senaste årsmötet, ungdomars syn på sexuella trakasserier till program riktade till små barn. 

Jag har även konsulterat flera dokumentärer om rörelsen, däribland SVT-programmet 

Uppdrag gransknings reportage om pedofili inom rörelsen och dokumentärer som allmänt 

behandlar rörelsen.
29

 Jag har också studerat filmer och dokumentärer som rörelsen själva har 

producerat.
30

 

Genomförande  

 

Filosofie doktor i sociologi Bo Eneroth beskriver grundad teori-metoden som en 

kategoriseringsmetod i tre led. Först ses materialet över och grovsorteras med ett antal bredare 

kategorier. Därefter delas dessa kategorier in i dimensioner, vilka är olika uttryck för 

företeelsen som kategoriserats. Sedan undersöks aspekter av dimensionerna, vilka Eneroth 

kallar kvaliteter. I dessa tre led krävs noggrann genomgång av materialet ett stort antal 

gånger. Varje led kräver att materialet gås igenom tills inga fler kategorier, dimensioner och 

kvaliteter kan hittas. Eneroth konkretiserar metodens fördelar: ”Vi får på detta vis både en 

kvalitativ sammanfattning av datamaterialet, och en fullödig kvalitativ beskrivning av den 

                                                           
27

 Säfström, 1999:237–238. 

28
 Börjesson och Palmblad i Diskursanalys i praktiken, 2007:9–10. 

29
 Film: Uppdrag granskning, 2003; Independent lens – Knocking, 2006. 

30
 Film: Den förlorade sonen, 2013; Jehovas vittnen – tro i verksamhet, del 1: från mörker till ljus, 2010; Film: 

Jehovas vittnen – tro i verksamhet, del 2: Låt ljuset lysa, 2011. 



 

18 
 

företeelse vi undersöker”.
31

 Grundad teori-metoden lämpar sig för kvalitativa studier över lag; 

allt från relationer och strukturer till statistiskt underbyggda undersökningar kan bearbetas 

med metoden.
32

 Professor i religionsvetenskap Anton Geels definierar grundad teori något 

annorlunda än Eneroth. Medan Eneroth lägger vikt vid sortering och genomgång av materialet 

fokuserar Geels på metodens teorifria arbetssätt: det induktiva arbetssättet. Författaren menar 

att forskaren helst ska närma sig materialet förutsättningslöst och istället se vad som uppdagar 

sig vid upprepade genomgångar. Forskaren upptäcker så småningom mönster i materialet; 

dessa mönster, eller hypoteser, prövas med ytterligare materialgenomgång. Till slut finner 

forskaren hypoteser med stöd i empirin och därmed har en egen teori uppkommit. Arbetssättet 

kan sammanfattas som att författaren genom upprepade empiriska genomgångar själv 

konstruerar välgrundade teorier ur materialet, varav namnet grundad teori.
33

 Mitt arbetssätt 

baseras på grundad teori, men med viss modifikation. Jag inspireras delvis av Mooneys och 

Rapp Youngs teoretiska begrepp vilket utmynnade i kapitlen Till synes logiska argument och 

Att nära istället för att övertyga, men i resterande empirigenomgång söker jag 

förutsättningslöst efter argumentationstekniker utan Mooneys och Rapp Youngs redskap. När 

jag tycker mig finna en argumentationsteknik fokuserar jag nästa empiriska genomgång på 

den tekniken för att se om den återkommer i materialet, och om det verkligen är en 

argumentationsteknik. Liksom i grundad teori utgår jag ifrån övergripande kategorier som 

utarbetas med tiden. Sedan finner jag dimensioner inom dessa kategorier. När dimensionerna 

är utarbetade försöker jag inte vrida ur materialet ytterligare genom att studera eventuella 

kvaliteter inom dimensionerna, då detta visade sig fruktlöst. Jag försöker sedan förstå hur 

tekniken är tänkt att appellera till mottagaren och vilken effekt den önskar få. I det här 

momentet fokuserar jag på författarnas och läsarnas diskursiva verklighet, för det är först när 

jag förstår deras gemensamma tankesätt som jag kan förstå hur vissa tekniker är tänkta att 

fungera. På så sätt kan argumentationstekniker konstruerade för medlemmarna avslöjas. För 

att förstå den kontext vittnena befinner sig i görs kopplingar till forskningsläget; andra 

forskares studier är behjälpliga för att förstå hur argumentationsteknikerna är tänkta att 

fungera genom att de bidrar med förståelse för rörelsens diskurs. I analysen tar jag även hjälp 

av flera forskares teorier för förklaringar till vittnenas förhållande till sexualitet och hur det 

påverkar deras argumentation. Dessa teorier presenteras kort under rubriken ”teorier” och 

utförligare i empiri- och analyskapitlet.  
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Inom argumentationsforskningen förekommer ofta kapitel som behandlar huruvida 

argumenteringen stämmer med fakta i det aktuella fallet, och argumentationen valideras efter 

dess verklighetsförankring.
34

 I min undersökning behandlas inte huruvida argumentationen är 

verklighetsförankrad eller inte, då jag inte intresserar mig för om rörelsens principer är en 

rimlig uttolkning av Bibelns texter. Det som intresserar mig i det avseendet är hur argumenten 

förhåller sig till medlemmarnas diskursiva verklighet.  

För att sammanfatta material och metodavsnittet: Det första steget i undersökningen är att 

identifiera argumentationstekniker i materialet. Materialet består av två större broschyrer vid 

namn Ungdomar frågar, band 1 och Ungdomar frågar, band 2. I det första steget används 

Mooneys och Rapp Youngs metodologiska redskap som inspiration när materialet ska 

tematiseras. I det andra steget försöker jag förstå hur de identifierade 

argumentationsteknikerna är tänkta att fungera: vilken effekt önskar författarna att dessa har 

på läsarna? I det andra steget används teoretiska begrepp från flera olika forskare för att förstå 

rörelsens diskursiva verklighet och rörelsens argumentationsteknik. Genom större förståelse 

för rörelsens diskurs kan jag bilda mig uppfattningar om hur de tänker och resonerar, vilket är 

viktigt för att förstå hur vissa argumentationstekniker är tänkta att fungera. Förståelsen för 

diskursen nås genom vid inläsning på rörelsen och genom tidigare erfarenheter från min 

kandidatuppsats i religion.  

 

Teorier 

 
I linje med grundad teori-metoden utgår jag inte ifrån redan etablerade teorier; teorier från 

olika forskare används istället för att ge perspektiv på och förståelse för de identifierade 

argumentationsteknikerna. Teorierna förklaras utförligare i analyskapitlet men de beskrivs 

först kortfattat här för att ge grundläggande förståelse för dem.  

Aaron Ben-Ze'evs definition och teoretiska begrepp av skuld är behjälpligt i just skuldkapitlet. 

Han förklarar skuld som ett affektivt tillstånd där personen upplever en inre konflikt ofta på 

grund av omoraliskt beteende. McManus & Cooper skriver att skuld används inom religiösa 

sekter för att kontrollera medlemmarna. Ledarna spelar på medlemmarnas inneboende 

skuldkänslor och manipulerar dem att följa rörelsens doktriner. Messina och Messina bidrar 
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med ett teoretiskt skuldbegrepp: överdrivet ansvarstagande är ofta resultatet av skuldkänslor, 

vilka religiösa sekter använder för att kontrollera medlemmarna och öka deras engagemang i 

rörelsen.    

Joost Meerloo ger perspektiv på tvivlets roll i religiösa rörelser. Enligt honom är det naturligt 

för alla människor att tvivla, framför allt för unga människor. Han menar att tvivel kan 

användas av rörelsen för att locka nyrekryter och binda medlemmarna till sig; tvivlet har en 

kontrollerande funktion. I kapitlet om tvivel används också Foucaults teorier om sexualitet 

ifrån det första bandet av Sexualitetens historia. Foucualt beskriver hur makten tvingar ur 

bekännelser ur undersåtarna angående deras sexualitet som ett sätt att bekämpa felaktiga 

sexualiteter, underkända av Gud. Istället för att tystas ner ska sexualiteterna talas om. På det 

sättet kan de föras upp i ljuset, kategoriseras och diagnotiseras som felaktiga om de faller 

utanför ramen för den måttliga, heteronormativa sexualiteten. Detta är en taktik makten 

använder för att kontrollera undersåtarna.  

I kapitlet Att nära istället för att övertyga används ett teoretiskt begrepp ifrån Mooney. Topic 

paragraphs förklarar hur religiösa rörelser manipulerar text för att vinna retoriska fördelar. 

Författarna kan exempelvis använda sig av inledande textstycken innehållande bibelcitat för 

att styra läsningen av texten. Mooney visar också hur grafiskt tilltalande textrutor kan fånga 

läsarnas uppmärksamhet och tidigt delge vad texten handlar om för att styra läsningen.  

Jag använder två teoretiker i kapitlet Till synes logiska argument. Rapp Young förklarar att 

begreppet forskning kan manipuleras av religiösa rörelser så att medlemmarna inte skiljer 

mellan vetenskaplig forskning och pseudovetenskaplig forskning bedriven av rörelserna 

själva. Mooney menar att religiösa rörelser kan använda sig av ett vetensskapligt 

referenssystem för att framställa sina budskap som tillförlitliga. Genom att ange källor 

alluderar de till vetenskapliga publikationer vilket framställer argumenten i texten som mer 

trovärdiga. Källorna är dock oftast vetenskapligt irrelevanta och utgörs inte sällan av Bibeln 

eller andra religiösa skrifter.   

Berger och Luckmanns socialisationsteori används i kapitlet om groupthinking. 

Socialisationsteorin innebär att människor assimilerar reproducerade ideal och värden. 

Assimilationen gör att de aktivt förändrar sig själva för att passa in i den projicerade 

självbilden som råder i samhället. Granström bidrar med en definition av det 

gruppsykologiska fenomenet groupthinking, vilket han förklarar som:  



 

21 
 

[…] en bristfällig analys- och beslutsprocess som beror på att 

medlemmarnas strävan efter enighet begränsar viljan eller 

förmågan till realistiska värderingar och förmågan att pröva 

alternativa handlingsstrategier.
35

  

Vidare listar Granström symptom på groupthinking. Dessa består i en övertro på gruppens 

förmåga, gruppmedlemmarna uppfattar gruppen som ett moraliskt föredöme och därför kan 

inte de moraliska besluten ifrågasättas. Motståndare demoniseras och gruppen har ofta en 

förenklad svart-vit bild av världen. Inhemsk kritik accepteras inte och informationsflödet till 

gruppen är selektivt.  

 

Bakgrund  

 
I bakgrundsavsnittet behandlas övergripande teman om Jehovas vittnens historia och 

organisation, samt sexualitet inom kristendomen och moderna protestantiska samfund i 

Sverige och USA. Detta för att läsaren ska få övergripande förståelse för uppsatsens 

grundläggande teman, vilket ska underlätta dennes förståelse av analysen senare i uppsatsen.  

Bakgrundsfakta kring Jehovas vittnen 

 

Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet är ursprungligen en utbrytargrupp ifrån ett 

amerikanskt adventistiskt samfund. I slutet av 1800-talet tog Charles Taze Russel initiativet 

att bryta med det adventistiska samfundet och grundade Jehovas vittnen. Russels ställning 

som president i rörelsen var ohotad och hans beslut var svåra att ifrågasätta. Efter honom 

följde tre presidenter med liknande position men sedan dess har organisationen förändrats och 

liknar idag i många avseenden den katolska kyrkans.
36

 Organisationen är hierarkiskt 

uppbyggd och består av flertalet nivåer där varje nivå ansvarar för den som är direkt under. 

Det är möjligt att nå de flesta nivåerna för varje medlem, men de måste uppvisa andlig 

mognad och anses vara exceptionella föredömen för andra medlemmar. På den grundläggande 

nivån finns vanliga församlingsmedlemmar och ovanför dem de äldste, som är upphöjda 

medlemmar i varje församling. De ansvarar för att livsreglerna efterlevs och att medlemmarna 

inte avviker ifrån trossatserna. De äldste svarar inför kretsillsynesmannen som i sin tur svarar 
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inför områdestillsynesmannen. Denne arbetar på områdeskontoret, även kallat betel, som 

ansvarar för ett större geografiskt område, oftast en nation. På områdeskontoret översätts och 

trycks religiös litteratur på den styrande kretsens initiativ. I Sverige har områdeskontoret 

nyligen centrerats till Arboga.
37

 På den högsta nivån finns huvudkontoret i Brooklyn. ”Här 

dras de stora riktlinjerna upp för organisationen”, skriver Liedgren Dobronravoff.
38

 Sedan 

slutet av 1990-talet är huvudkontoret uppdelat i två kretsar. Den ena gruppen fokuserar på 

praktiska spörsmål, den andra på teologiska. Den teologiska gruppen kallas den styrande 

kretsen och ansvarar för tolkningen av Bibeln och uttolkning av de religiösa livsreglerna, som 

samtliga medlemmar ska sträva efter att följa. Den styrande kretsen består idag av nio män 

som är tillsatta på livstid. Det är viktigt att påpeka att positionerna i teorin inte ska medföra 

förhöjd status eller prestige, men Liedgren Dobronravoff menar att så egentligen är fallet. Det 

är endast män som kan erhålla privilegierade positioner i rörelsen.
39

  

Rörelsen är förmodligen mest känd för dess avståndstagande till blod och stränga plikt till 

missionen, eller ”tjänsten” som de själva benämner den. Jehovas vittnen äter inte blodmat och 

vägrar blodtransfusioner. Ett Jehovas vittne är ålagd att gå i tjänsten ett visst antal timmar i 

månaden, vanligtvis ett 60-tal.
40

 Jehovas vittnen och även andra församlingsmedlemmar lever 

efter ett mycket stort antal principer som styr deras liv. Som nämnts uttolkas principerna av 

den styrande kretsen och följs av vittnen världen över. Många av principerna kan 

medlemmarna tänja på, men rörelsen uppmanar medlemmarna att strängt leva efter reglerna. 

Sexualiteten är ett av de områden som regleras mest. Otukt - sex utanför äktenskapet - är en 

av de svåraste synderna inom rörelsen. Jehovas vittnen är endast avsedda att ha sex inom 

äktenskapet och vanärande sexuella aktiviteter är inte heller lämpligt (så som analsex eller 

bdsm). Det råder också flertalet principer som avser motverka att vittnen ens hamnar i 

sexuella situationer. Det är exempelvis aldrig brukligt för ett ogift par att vistas ensamma; 

pojkar och flickor ska över lag undvika att vistas på tu man hand. Utöver detta råder normer 

som anger vilken beröring som är lämplig och hur sexuell upphetsning ska undvikas, onani är 

exempelvis inte brukligt. Utöver sexuella handlingar är också sexuella tankar syndiga på 

grund av dess effekt på libido.
41
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Rörelsen hävdar också att paradiset kommer återskapas på jorden efter domedagen, 

Armageddon. Huvudkontoret har vid flertalet tillfällen tidsangivigt domedagen men efter att 

flertalet förutspådda datum visades vara falska - och sedan rörelsen genomgick en stor kris 

sista gången ett datum visade sig var falskt (1975) - har inga fler precisa datum angetts utan 

rörelsen säger bara att domedagen är nära. Under domedagen ska Jesus och Jehova förgöra de 

onda människorna och välkomna de goda, de vill säga Jehovas vittnen. 144 000 ska 

samregera med Jehova och Jesus i paradiset, dessa är särskilt utvalda av Gud och benämns 

som smorda.
42

  

Rörelsen har expanderat enormt geografiskt och till antalet och finns idag över hela världen. 

Rörelsen hävdar att det finns 268777 döpta vittnen utspridda på 111719 församlingar över 

världen.
43

 Hur många utöver de döpta medlemmarna som ingår i församlingarna är osäkert, 

men enligt Liedgren Dobronravoff består församlingar av omkring 100 medlemmar.
44

 Enkel 

matematik ger då resultatet 11771900 antal församlingsmedlemmar, men detta är endast 

spekulativt. Det är endast döpta medlemmar som kallas Jehovas vittnen. Dopet sker vid vuxen 

ålder och representerar hur individen dör i förhållande till sitt gamla liv och ingår ett nytt 

förhållande med Gud. Som döpt anses det därför mycket värre om personen begår svåra 

synder, vid exempelvis otukt riskerar medlemmen att uteslutas. Dopet beskrivs som frivilligt 

men det råder en outtalad press på medlemmarna att döpa sig.
45

 

Sexualitet inom kristna rörelser och kristendom som helhet 
 

Kristendomen är inte en homogen grupp utan består av många olika inriktningar och 

denominationer, därför är kristendomens (egentligen kristendomarnas) förhållande till 

sexualitet spretigt och sällan entydigt. I övergripande ordalag kan det konstateras att synen på 

sexualitet framför allt har präglats av ett reproduktivt synsätt, och sexualitetens lustfullhet och 

ömhet har negligerats. Sexet skulle endast förekomma inom äktenskapet och straffet för otukt 

var både hårt och förnedrande. Under slutet av 1700-talet mjuknade den konservativa 

sexualsynen och lust och ömhet tilläts större utrymme i sexakten, men sex var fortfarande 

endast för gifta par. I de moderna protestantiska denominationerna förekommer tydliga spår 
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av traditionell kristen sexualmoral, vilket syns tydligt i hur både amerikanska och svenska 

denominationer förhåller sig till sex utanför äktenskapet och homosexualitet. Det visar sig 

också tydligt att det inte råder någon konsensus i dessa frågor i de lutheranska kyrkorna över 

världen.
46

 På Svenska kyrkans officiella hemsida redogör samfundet för sina ståndpunkter för 

sexualitet i form av flertalet vanliga frågor som besvaras av samfundets präster. Sexualiteten 

framstår som en gåva från Gud men sex är inte endast ett äktenskapligt privilegium. Synd 

framställs som det som skadar människor, relationer och förhållandet till Gud och om den 

sexuella handlingen inte gör detta är den inte felaktig. Prästerna uppmanar till sex som uttryck 

för ömhet och kärlek, under sådana former är också analsex och homosex accepterat.
47

 Enligt 

Pingstkyrkans officiella hemsida förhåller sig samfundet mer traditionellt än Svenska kyrkan 

till synen på sexualitet. Det skrivs varmt om äktenskapet och antyds att endast gifta makar ska 

ha sex med varandra: ”Det är en ny social gemenskap som också innefattar den sexuella 

överlåtelsen [min kursivering] till varandra [...] det betyder inte att varje man och kvinna 

nödvändigt måste leva ut sin sexualitet i ett äktenskap. Att leva i celibat, utan sexuella 

relationer, har alltid varit ett alternativ.”
48

 Pingströrelsen menar att äktenskapet är instiftat av 

Gud och betraktas som heligt. Däri finns de bästa förutsättningarna för gemenskap, 

ömsesidigt utvecklande liv i harmoni och självförtroende. Pingstkyrkan accepterar 

homosexualitet som ett tillstånd men inte dess handlingar: homosexuella uppmanas till 

celibat.
49

 Nyligen har Metodistkyrkan, Missionskyrkan och Baptistkyrkan ingått ett samarbete 

de kallar Gemensam Framtid. De driver också gemensamt en hemsida där frågor kring bland 

annat samfundens syn på sex besvaras. Det råder ingen konsensus i samfunden vad gäller 

homosexualitet som ett eventuellt brott mot Guds vilja; hemsidan påpekar att det råder vida 

skillnader mellan olika församlingar och personer inom Gemensam Framtid. De betonar 

ansvarsfullt och tryggt sex men skriver inte utförligare om sex utanför äktenskapet.
50

   

Enligt olika amerikanska protestantiska samfunds officiella hemsidor framgår att kyrkorna i 

USA fortfarande har ett strikt förhållande till sexualitet inom äktenskapet och tar avstånd från 

homosexuella handlingar. Homosexualitet i handling betraktas över lag som en synd, men 

homosexuella personer välkomnas. Det här gäller bland andra den största baptiströrelsen i 
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USA: The Southern Baptist Convention, de mindre rörelserna mormonerna och familjen och 

det större samfundet Christian Reformed Church. Den största protestantiska denominationen i 

USA, Evangelican Lutheran Church in America, var bland de första att godkänna 

homosexuella relationer och homosexuella har möjligheten att välsignas i kyrkan. Kyrkan 

ogillar sex utanför äktenskapet, men har en mindre traditionell inställning till ärendet än ovan 

nämnda denominationer.
51

 Jehovas vittnens stränga förhållande till utomäktenskapligt sex och 

homosexualitet är inget unikt i sammanhanget, varken i Sverige eller i USA. Denna historiska 

redogörelse och kontextualiseringen av Jehovas vittnen bland många andra protestantiska 

denominationer är behjälpliga när materialet ska tolkas och analyseras. För att förstå 

argumentationen och dess anledningar är det viktigt att ha en historisk och modern kontext att 

förhålla sig till.  

 

Empiri och analys 

 

I empiri- och analysavsnittet identifieras ett stort antal argumentationstekniker, vilka sorteras i 

följande kategorier: skuld, tvivel, att nära istället för att övertyga, till synes logiska argument 

och groupthinking. I varje kategori analyseras teknikerna och det ges förklaringar på hur dem 

är tänkta att fungera.  

Skuld 

 

Skuldkapitlet innehåller argumentationstekniker som anspelar på läsarnas skuldkänslor.  

Alluderingar till Satan   

 

Det förekommer många exempel i materialet där författarna alluderar eller direkt hänvisar till 

Satan.  Det sker genom omskrivningar eller direkta hänvisningar. I kapitlet ”Får vi det bättre 

ihop om vi har sex?” beskrivs sex före äktenskapet på följande sätt:  
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I verkligheten är sex före äktenskapet något helt annat än det som visas 

på film och tv. Nöjesindustrin glamoriserar tonårssex och får det att se ut 

som en oskyldig lek eller till och med som äkta kärlek. Men var inte naiv! 

De som vill att du ska ha sex tänker bara på sig själva och sina egna 

intressen.
52

  

 

Här beskrivs otukt som något av ”världen”. Nöjesindustrin framställs som bättre och vackrare 

än den egentligen är. Nöjesindustrin beskylls för att framställa otukt som oskyldig lek och 

äkta kärlek, men sex är egentligen bara ett sätt att utnyttja sin partner. På det här sättet 

angriper författarna ett stort problem för att bevara den moraliska renheten i församlingen. 

Det produceras mycket film, musik, TV-serier etcetera som framställer sex som i ovan 

nämnda citat. Det är ingen hemlighet att ungdomar konsumerar mycket populärkultur i dessa 

former och därför är det viktigt att ge rörelsens korrekta synsätt på föräktenskapligt sex, som 

kontrast till det som visas i populärkulturen. Inom rörelsen uppmanas församlingsvännerna till 

noggrannhet vid konsumtionen av populärkultur.
53

 Vittnen uppmanas att undvika filmer med 

sexuella inslag, eller att blunda under sexuella scener om dessa bara förekommer vid ett fåtal 

tillfällen.
54

 Sådan populärkultur är Satans inslag från ”världen” för att fresta läsarna till orena 

handlingar i strid med Jehovas vilja. Vidare hänvisning till Satans värld finnes i följande 

stycke: ”Världens snedvridna tankesätt påverkade mig och gjorde mig ännu mer förvirrad när 

det gällde de sexuella känslorna”.
55

 Världen behärskas av Satan; det är hans värld och de som 

lever däri är direkt eller indirekt medföljare av hans syndfulla levnadssätt. Jehovas vittnen ska 

undvika frekvent umgänge med ”världsliga” för att ”dåligt umgänge förstör goda vanor”,
56

 ett 

frekvent använt uttryck
57

 som indikerar att rena vittnens tankar och handlingar kan smutsas 

ner av människor från Satans värld.  

 

I Ungdomar frågar, band 1 beskrivs Jehovas inställning till otukt: ”Om du försöker ha samma 

syn på otukt som Jehova kan du ’hata det onda’, även om det onda är sådant som är frestande. 
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(Psalm 97:10)”
58

 Här likställs otukt med det onda, att göra ont. Hata är ett mycket starkt ord, 

ett ord som uttrycker yttersta avsky för något. Otukt beskrivs som ondska även i en artikel om 

Josef. Däri berättas om hans beteende när en kvinna påstridigt försökte ha sex med honom: 

”Men Josef låter sig inte frestas. Han avvisar henne bestämt och säger: ’Hur skulle jag då 

kunna göra något så ont och synda mot Gud?’”.
59

 Här visar en kristen idealperson att otukt är 

ont, ett ondskefullt beteende och en synd mot Gud. Ondska är en alludering till Satan och 

hans verk. Att begå ondskefulla handlingar är detsamma som att göra Satans vilja, något ett 

hängivet vittne givetvis vill undvika. De sexuella impulserna - eller sexuella frestelserna - är 

en del av Satans arbete. Det innebär att inte endast mänsklig ofullkomlighet är orsaken till 

handlingen utan också Satans påverkan, som vittnet därmed låter sig falla för.  

 

Alluderingar till Satan kan skönjas också i följande stycke:  

 

Men de [sällskapande par] måste vara mycket försiktiga. Kramar, kyssar eller 

vad det än kan vara som väcker sexuella känslor kan övergå i omoraliska 

handlingar. Även om båda har goda föresatser kan de mycket lätt förlora 

kontrollen, och det kan leda till sexuell omoral. (Kolosserna 3:5).
60

  

 

Här förklaras sexuell omoral som att personerna förlorar kontrollen. De sexuella känslorna 

framställs som starka och de måste hanteras, och då måste personerna avhålla sig också från 

sådant som kan väcka dessa lustar. Den sexuella omoralen framställs som en svårtämjd 

frestelse, som en fiende som lurar runt hörnet och kan locka vittnena ner i fördärvet. En fiende 

som inte får lockas på genom sexuellt stimulerande handlingar påminner läsarna om Satan 

och dennes önskan att leda människor bort från Gud. Det förstärker ytterligare vikten av att 

inte begå sådana handlingar.  

Positiva förväntningar från författaren och Gud 

 

Författarna av de texter jag analyserat uppvisar positiva förväntningar på läsarna, inte bara 

från författarna själva utan också ifrån Jehova. Vid flertalet tillfällen i de flesta kapitlen visar 

författarna att de tror sig veta att läsarna kan klara av att leva efter rörelsens principer 

angående sex, och det gör också Gud. Följande exempel visar hur detta tar sig uttryck i texten: 
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”Gud har högre tankar om oss människor än så och försäkrar oss om att vi kan välja att inte 

följa felaktiga sexuella drifter. (Kolosserna 3:5)”
61

 Här syns hur författarna framlägger det 

som att Gud har höga förväntningar på läsarna. Samma sak framställs i följande retoriska 

fråga: ”Vad måste Gud, som har skapat de sexuella begären, tro att du klarar av när han 

uppmanar dig att visa självbehärskning?”.
62

 Författaren söker svaret att Gud förväntar sig att 

läsarna klarar av att följa principerna som reglerar sexualiteten. Här visar författaren att de 

krav Gud har på läsarna inte är för stora, utan Gud vet hur mycket som kan krävas av 

medlemmarna. Det som kan krävas är vad principerna reglerar, vilket innefattar att hålla sig 

ifrån sexuella tankar och handlingar om och med sig själv och andra till den dag man gifter 

sig. På samma sätt visar författarna att de har förtroende och förväntningar på läsarna: ”Din 

kropp är värdefull, så låt ingen utnyttja dig. Visa att du har styrkan att lyda Guds befallning att 

inte ha sex före äktenskapet.”,
63

 ”du är inte ett hopplöst fall. Många unga – och vuxna – har 

klarat att bryta den här vanan [onani], och det kan du också!”.
64

 Om många andra har lyckats 

kan läsarna också gör det, det ser ut som att författaren försöker inge hopp hos läsarna, men 

det innefattar också förväntningar på att läsarna klarar av kraven. Samma sak framställs också 

i följande citat: ”Hur kan du då hantera dina sexuella känslor? Svaret är enkelt: Lär dig att 

kontrollera dem. Du har den styrka som behövs för att kunna göra det!”.
65

 Författarna 

uttrycker sig tydligt. Det är upp till läsarna att kämpa - att vinna kampen - mot de sexuella 

begären. Tekniken fungerar som pådrivande och påhejande. Det är positiv feed-back som låter 

läsarna förstå att den svåra kampen är möjlig att klara, att Gud och den styrande kretsen tror 

på läsarna. Denna feed-back ska stärka deras kamplusta. Men tekniken innefattar också skuld. 

Att inte klara av att stå emot dessa begär innebär motsatsen av de förväntningar som ställs på 

läsarna: Trots att Gud och andra församlingsmedlemmar tror på dem sviker de och uppvisar 

svaghet inför Jehovas bud. Skuldbeläggandet tydliggörs i följande citat som behandlar onani:  

Det är lätt att man blir väldigt ledsen när man har misslyckats och 

gett efter. Men när det händer, tänk då på det som står i 

Ordspråksboken 24:16: ’Även om den rättfärdige faller sju gånger, 

reser han sig igen; men de ondskefulla stupar för olyckan.’ En 
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tillfällig motgång gör dig inte till en ondskefull person. Så ge inte 

upp.
66

  

Nej, en tillfällig motgång gör inte läsarna till ondskefulla personer, men i meningen står det 

outtalat att om de ger upp, så gör det dem till ondskefulla personer. Detta styrks dessutom av 

Bibeln, vilket citatet i texten ska påminna läsarna om. Genom att uttrycka det som ondskefullt 

indikerar författaren att beteende som strider mot rörelsens principer är onda, vilket i rörelsens 

kontext är ett mycket kraftigt uttryck.
67

 Min iakttagelse om att läsarna skuldbeläggs genom att 

inte uppnå de höga förväntningar som författarna ställer på dem får stöd i Vad lär Bibeln?:  

Du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ 

och hela din handlingskraft (5 Moseboken 6:5) [...] Aposteln 

Johannes skrev: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att du 

håller hans bud”. Om du älskar Jehova av hela ditt hjärta kommer 

du att finna att hans bud ”inte [är] betungande”.
68

  

 

Boken, som är ett rättesnöre för varje medlem, uttrycker tydligt att kärleken till Gud är 

likställd med att leva efter rörelsens principer, samtidigt som det tyder på att de inte älskar 

Gud av hela sitt hjärta. Det här sättet att skapa skuldkänslor hos medlemmarna verkar vara 

vedertaget hos författarna; tekniken förekommer även utanför mitt material. Exempelvis kan 

följande läsas i årets mars-avsnitt av ”Vakttornet”: ”Om vi verkligen uppskattar Jesus offer 

kommer det att motivera oss att göra förändringar i vårt liv.”
69

 Påståendet styrker 

uppfattningen om att älska Jehova är detsamma som att följa hans bud.  

Uppmaning att inte göra Gud ledsen 

 

Författarna beskriver i materialet hur Gud har mänskliga känslor. Vid flera tillfällen anger 

författaren att Gud kan bli sårad och ledsen. Detta används som en teknik för att läsarna ska 

lyda principerna som rörelsen sätter upp. Jehova Gud ska vara den viktigaste personen i ett 

vittnes liv. Han är som en god men sträng fader som ska älskas och högaktas; relationen med 

Gud är viktigast av allt. Den är till och med viktigare än familjerelationer, vilket motiverar 
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varför vittnen ska ignorera familjemedlemmar som blivit uteslutna. Fadern vill vittnena 

absolut inte såra eller göra ledsen; fadern som har gett dem livet och perfekta regler att leva 

efter måste visas tacksamhet.
70

 Här presenteras tre exempel på hur författarna uttrycker Guds 

känslor som följd av mänskliga handlingar:  

 

”Han [Josef] hade sexuella känslor precis som du. Men för honom 

var det otänkbart att tillfredsställa de känslorna på ett sätt som 

skulle såra hans Skapare. På samma sätt måste du vara övertygad 

om att moralisk orenhet sårar Gud och till slut leder till 

hjärtesorg”.
71

  

 

Även följande utdrag indikerar hur Jehovas såras av att människor begår otukt: 

Men innan du hinner ge din vän presenten, öppnar han eller hon 

den av ren nyfikenhet! Skulle du inte bli upprörd och sårad? Tänk 

dig då hur Gud skulle känna det om du hade sex före äktenskapet.
72

  

 

Jehovas känslor kan också påverkas positivt om läsarna gör som han önskar av dem: ”Lästips: 

Ordspråksboken 27:11. Lägg märke till att du faktiskt påverkar Jehovas känslor när du 

handlar rätt”.
73

 På samma sätt som att vittnena vill undvika att göra Gud ledsen vill de göra 

honom glad. Det är ett bra sätt att visa uppskattning och respekt för fadern de älskar. 

Författarna uppmanar också läsarna att inte göra familjen eller andra församlingsmedlemmar 

ledsna. En författare citerar en person som heter Peter: ”’Kom ihåg att du är någons son eller 

dotter och att du har många vänner och är en del av en församling. Du sviker alla de här om 

du ger efter!’ (Peter, Storbritannien)”.
74

 Uppmaningen att inte göra familj och vänner ledsna 

motiveras på samma sätt som med Gud: läsarna vill inte såra eller skada dem de älskar; de har 

ett ansvar att se till deras bästa. Det syns att författarna önskar spela på läsarnas samvete och 

skuldkänslor. Genom att tydligt skriva ut att Jehova blir ledsen, sårad, drabbad av hjärtesorg 
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som följd av människors syndfulla beteende orsakar det skuldkänslor hos läsarna. På samma 

sätt skuldbeläggs läsarna i relationen till församlingen och familjen; läsarna har ett ansvar 

gentemot dem också. Det blir svårare att motivera ett beteende som orsakar svåra 

skuldkänslor.   

Skuld - teoretiska ingångar 

 

Filosofieprofessorn Aaron Ben-Ze'ev menar att skuld är ett grundläggande begrepp när det 

kommer till kontroll av sektmedlemmar. I boken The subtlety of emotions (2000) definierar 

Ben-Ze'ev skuld som ett affektivt tillstånd där personen upplever en inneboende konflikt som 

beror på att denne har gjort något hon vet att hon inte borde. De handlingar som regleras av 

skulden är nästan alltid av moralisk karaktär.
75

 Det är precis detta som texternas författare 

önskar uppnå. Genom att övertyga medlemmarna om att principerna är instiftade av Gud och 

att Bibeln är av Gud given uppdagas ett strängt och enormt regelverk att förhålla sig till. 

Författarna låter läsarna förstå att dessa regler är instiftade av Gud för deras egen skull, och att 

följa regelverket är det minsta läsarna kan göra för att visa tacksamhet för honom som har gett 

dem livet och allt däri. När de bryter mot dessa regler uppstår skuldkänslor, skuldkänslor 

författarna använder sig av för att strängt reglera läsarnas mentala och fysiska 

rörelseutrymme.  

McManus & Cooper skriver i boken Offer för "Children of God": befriad (1982): 

cults can do it (mind control) better because it’s easier to get people 

to do your bidding through manipulating their guilt and anxiety and 

by never directly confronting them and frightening them, but to 

make their own inner guilt and anxiety change their behavior.
76

 

I mitt material använder sig författarna både av direkt skuldbeläggande metod för att förändra 

läsarnas beteenden, men de spelar också på läsarnas egna inneboende skuldkänslor. Detta tar 

sig uttryck i flera av teknikerna som jag har identifierat. Skulden som läggs på läsarna ökar i 

författarnas sätt att skapa förväntningar på dem. Detta är ett exempel på den indirekta 

skuldbeläggningen. Författarna låter läsarna förstå att både dem själva och Jehova har höga 

krav på dem, vilka de förväntar sig att läsarna ska klara av; det står till och med i Bibeln att 

Gud har satt upp krav som är möjliga att nå. Han vet att de klarar kraven, därför vore det svagt 
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av läsarna att inte leva upp till dessa. Det står uttryckligen i Vad lär Bibeln? att kärlek till 

Jehova är likställt med lydnaden inför dennes bud. Att bryta mot - eller slappt leva efter - 

morallagarna är därför tecken på en dålig relation till Jehova. Det uttrycks också att de som 

älskar Jehova inte upplever besvär med morallagarna, vilket ytterligare bidrar till 

skuldbeläggande: Läsarna tillåts inte beklaga sig över bördan utan ska istället uppvisa andlig 

ståndaktighet. En direkt skuldbeläggande argumentationsteknik utgörs av uppmaningar att 

inte såra Jehova. Läsarna uppmanas att älska Gud över allt annat, och visa tacksamhet 

gentemot han som gett dem livet. Att såra en sådan person blir i det sammanhanget mycket 

allvarligt och ska skapa skuldkänslor hos läsarna. Hur kan man begå handlingar som sårar den 

man ska älska mest? Dessa skuldkänslor ska därför förhindra att läsarna sårar Gud, vilket är 

detsamma som att medvetet bryta mot rörelsens principer.  

Än viktigare för att kontrollera medlemmarna och deras sexuella drifter är alluderingar till 

Satan. Genom att på olika sätt hänvisa till Satan och hans verk avskräcker författarna läsarna 

från att bete sig klanderligt i rörelsens bemärkelse. Det står uttryckligen att de som inte följer 

Guds bud ”inte svarar på Satans anklagelse”. Detta är ett uttryck som återkommer i 

vittneslitteraturen och hänvisar till Jobs prövningar:
77

 Satan anklagade Job för att endast hylla 

och tacka Gud för att han hade det så bra. Gud godtar en utmaning från Satan som säger att 

Job kommer överge Gud så fort allt han har tas ifrån honom. Trots svåra förluster och stort 

lidande överger dock Job aldrig Gud, och blir senare belönad för sin trofasthet. På detta sätt 

menar rörelsen att Satan fortfarande frestar människor att vända sig ifrån Guds morallagar. 

Det är varje vittnes ansvar att liksom Job stå emot frestelserna. Det skrivs dessutom i Vad lär 

Bibeln? att Satan använder modfälldhet för att försvaga vittnenas kraft att hålla Jehovas 

morallagar.
78

 Att inte stå emot syndfulla handlingar innebär därför att läsarna går Satans 

vägnar och hjälper honom i kampen mot Gud. Satan är ondska och något varje vittne givetvis 

tar avstånd ifrån. I texterna förekommer alluderingar och tydliga hänvisningar till Satan för att 

syndfulla beteenden inte bara ska framstå som undvikande av att göra gott, utan även som 

aktiva ondskefulla handlingar. 

Sammantaget kan det konstateras att skuldbeläggande är en frekvent förekommande 

argumentationsteknik som uttrycks i flera former. Genom att få läsarna att känna skuldkänslor 

när de bryter mot principerna ska författarna få dem att disciplinerat följa dessa.  
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I artikeln ”Handling guilt” (2007) listar Messina och Messina flera effekter som skuld får på 

personer inom religiösa kulter. En av effekterna är användbar i min forskning: överdrivet 

ansvarstagande. Personer som lider av skuldkänslor försöker leva perfekt och överdriver 

därför ansträngningarna för att nå dit. Denna effekt passar kulter perfekt då det får 

medlemmarna att arbeta hårdare för att nå upp till gruppens eller ledarens krav. ”Du kan 

aldrig göra tillräckligt för Gud”, ringar in kulters förhållande till skuld och perfektion.
79

 Den 

effekt som Messina och Messina benämner som överdrivet ansvarstagande syns hos 

författarna till texterna. Författarna är (i alla fall officiellt) tilldelade sina positioner på grund 

av deras andliga mognad och oklanderliga föredömliga livsstil; de har avancerat från position 

till position tills de nått toppen. Detta innebär att de måste uppvisa ett stort ansvarstagande för 

sitt eget beteende men också för resten av rörelsens församlingsmedlemmar. Författarna har 

tilldelats uppgiften att tolka fram principerna vilket kanske är rörelsens viktigaste uppgift. 

Givetvis krävs det därför mycket av deras levnadssätt. Det syns att författarna av texterna 

önskar uppvisa det överdrivna ansvarstagande som Messina och Messina beskriver. De 

försöker dessutom få läsarna att ta det till sig också. Ett helt kapitel (”Hur långt är för långt?”) 

i texterna ägnas exempelvis åt att noggrant reda ut för läsarna var gränsen för sexuella 

handlingar bör gå. Det räcker inte att läsarna håller sig ifrån otukt per se, de måste dessutom 

undvika handlingar som kan leda dit.
80

 Detta visar på vilken vikt författarna lägger vid att 

förhålla sig ansvarsfullt till rörelsens principer. Vid flertalet tillfällen i textmaterialet påpekas 

just vikten av att noggrant följa rörelsens principer. 

Det syns också vilken stor vikt rörelsen lägger vid kontroll av sexualiteten då sammanlagt åtta 

kapitel över 47 sidor ägnas detta ämne i broschyrerna. De skuldbeläggande 

argumentationsteknikerna som jag har identifierat kan förklaras genom författarnas egna 

skuldkänslor, vilka uttrycks i ett överdrivet ansvarstagande. Författarnas förhållande till 

skuldbeläggande av församlingsvänner klargörs i en faktaruta i kapitlet ”Varför skulle jag 

berätta om mitt dubbelliv?”. Däri skriver författaren: ”Skuldkänslor kan vara till nytta. De kan 

få en person att rätta till sitt felaktiga handlingssätt.”
81

 Det är därför berättigat av författarna 

att skapa och spela på skuldkänslor för att upprätthålla ett moraliskt korrekt liv i 

församlingarna.  
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Tvivel 

 

Det förekommer givetvis tvivel bland församlingsmedlemmar även bland Jehovas vittnen. 

Den vanligaste orsaken till avhopp, enligt Liedgren Dobronravoff, är att medlemmen börjar 

tvivla på rörelsens principer.
82

 Det är ett problem för det styrande organet, men också för alla 

församlingsmedlemmar. Avhopp innebär uteslutning, vilket i princip omöjliggör vidare 

umgänge med personen. I det här kapitlet presenteras tre argumentationstekniker som 

behandlar tvivel explicit hos läsarna. 

Empati och korrigering 

 

Först visar författarna att de förstår hur läsarna känner och tänker, de ställer sig på deras sida. 

Sedan svarar de på läsarnas känslor och låter dem förstå att det kan vara naturligt att känna 

och tänka på ett speciellt sätt, men att det är olämpligt och bör korrigeras; handlingarna är i 

alla fall felaktiga. Jag markerar med en 1:a i citaten där författarna visar empati och sympati 

för läsarna, och en 2:a när de sedan svarar på tvivlet och/eller ger råd om hur ungdomarna ska 

förhålla sig till problematiken.  

Angående homosexualitet: ”1. Har du känt som Vicky någon gång [homosexuell dragning]? 

Många skulle uppmana dig att acceptera din läggning och komma ut som bisexuell. 2. Men 

det är bra att veta att dragningen till en person av samma kön ofta bara är något 

övergående”.
83

 Här tar författaren upp ett allvarligt problem för Jehovas vittnen. 

Homosexuella handlingar förbjuds av Gud. Att vara homosexuell innebär i teorin att aldrig få 

ge utlopp för sina sexuella känslor – en mardröm för de flesta människor. I exemplet visas 

också ”världens” syn på homosexualitet, vilket kan fresta personer med sådana känslor. Detta 

motsägs sedan av författaren genom att påpeka att dragningen till samma kön ”ofta bara är 

något övergående”. Det finns häri en implikation om att homosex är fel, genom att de 

negligerar ”världens” åsikt i frågan och istället konstaterar att känslorna går över. Men det 

viktigaste att lysa på i exemplet är den trösterrika tonen som finns i förklaringen. Författaren 

försöker inge hopp och tröst för de som känner igen sig i känslorna. Detta skapar en familjär 

ton mellan författare och läsare. Samma familjära förtroendefulla ton syns också i nästa 

exempel. Kapitlet ”Hur långt är för långt” i band två behandlar vilka ömhetsbetygelser som är 

godkända i ett förhållande. Angående vilka gränser läsarna ska dra angående sex i sin relation: 
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”1. Det kan visserligen vara svårt – och pinsamt – att prata om ett sådant har känsligt ämne, 

speciellt i början av ett förhållande. 2. Men att man sätter upp gränser kan förhindra att 

allvarliga problem uppstår längre fram”.
84

 Författaren visar att han förstår läsarnas 

problematik i pinsamheten som kan uppstå, men försäkrar dem om att det är för det bästa.
85

 

Efter att ha visat sig förstå situationen kommer författaren med råd om hur läsarna ska gå till 

väga, råd som givetvis baseras på de bibliska principer som berör ämnet.  

 

Det syns en förtroendefull, empatisk ton i texten. Genom att uppvisa empati och förtroende 

för läsarnas situation ska läsarna sänka guarden, och bli mer mottagliga för argumenten. Med 

den empatiska tonen blir författarna inte kommendanter som beordrar, utan vänner som vill 

väl. Det förenklar arbetet med att övertyga läsarna om principerna. I tekniken finns också ett 

effektivt sätt att möta tvivel på rörelens principer. Författarna bemöter, väcker tvivlet och 

försöker eliminera det. Genom att föra upp det i dagsljuset och prata om det öppet är det 

svårare att dölja det och låta det gro inom sig. Tvivlet ska uttalas för att sedan bekämpas med 

goda argument.   

Författarna inhyser tvivel i läsarna  

 

Här behandlar jag en offensiv argumentationsmetod för att bekämpa läsarnas eventuella tvivel 

på principerna. Författarna försöker inhysa tvivel mot tvivlet. De åsikter som ”världen” 

smittat läsarna med försöker författarna få läsarna att tvivla på. Läsarna kanske tror att 

preäktenskapligt sex kan vara bra, men författaren försöker få dem att tvivla på detta genom 

exempelvis följande frågor:  

Skulle någon som älskar dig på riktigt riskera din fysiska och 

känslomässiga hälsa? (Ordspraksboken5:3, 4) Och skulle någon som 

verkligen bryr sig om dig försöka få dig att riskera ditt förhållande till 

Jehova? (Hebreerna 13:4).
86

  

 

Här syns hur författarna försöker få läsarna att tvivla på deras eventuella uppfattning om att 

sex före äktenskapet kan godkännas under vissa omständigheter, som kärlek mellan parterna. 

                                                           
84

 Ungdomar frågar, band 2:46. 

85
 Här planterar författaren också en förväntning på läsarna att det ska vara svårt att prata om sex, för att det är 

”ett känsligt ämne”. Detta exemplifierar författarnas höga tankar och förväntan på läsarna. Mer om detta i 

kapitlet om groupthinking.   

86
 Ungdomar frågar, band 1:176. 



 

36 
 

Istället vänder författaren på det och anklagar partnern för att vara hänsynslös och ansvarslös. 

Partnern riskerar ju läsarnas ”fysiska och känslomässiga hälsa”, och genom handlingen 

uppvisas också att denne egentligen inte älskar dem, då skulle partnern aldrig föreslå något 

sådant. De försöker också inhysa tvivel hos läsarna om de eventuellt påverkats av ”världslig” 

media. Så här skriver en författare angående att killar inte skulle vilja gifta sig med tjejer de 

haft sex med (något som tidigare påstås i artikeln):  

 

Om du är tjej, blir du då förvånad eller kanske till och med arg när du hör 

det här? Kom då ihåg att i verkligheten är sex före äktenskapet något helt 

annat än det som visas på film och tv.
87

  

 

Med uttryck som ”i verkligheten” visar författaren på att den positiva bilden läsarna eventuellt 

har av preäktenskapligt sex är snedvriden av de världsliga medierna. Författarna bemöter 

eventuellt tvivel på principerna offensivt. Genom att inhysa tvivel på tvivlet ska de få läsarna 

att avfärda dessa känslor. Författarna försöker påverka läsarna så att de inte tror på ”världens” 

propaganda kring sex, oavsett om det utgörs av media eller klasskompisar. Klasskompisars 

inverkan på tvivel förklarar delvis varför församlingsmedlemmar uppmanas till sparsamt 

umgänge med icke-medlemmar, och medias påverkan på tvivel förklarar delvis varför 

församlingsmedlemmarna ska avhålla sig från viss populärkultur.  

Läsarna ska övertyga sig själva  

 

Återkommande i varje kapitel finns frågor som läsarna ska besvara, både skriftliga men också 

muntliga. Till de frågor som ska besvaras skriftligt lämnas några raders utrymme för egna 

svar, vilka också kan skrivas in digitalt om läsarna har tillgång till texten på datorn. Frågorna 

ges ingen reflekterande karaktär. De kan formuleras mitt i texten på följande sätt: ”’Den som 

bedriver otukt syndar mot sin egen kropp.’ (1 Korinthierna 6:18) På vilket sätt? Kan du 

komma på tre dåliga konsekvenser av att ha sex innan man är gift?”
 88

 Men oftast förekommer 

frågorna i slutet av kapitlet och betecknas då som ”handlingsplan”. Efter varje fråga ges två 

raders svarsutrymme. Frågorna kan exempelvis formuleras så här:  
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För att inte bli frestad att göra något omoraliskt kan jag […] Om min pojk- eller 

flickvän försöker dra in mig i ett orent uppförande skall jag […] Frågor om det 

här ämnet som jag vill ställa till mina föräldrar:
89

 

Det senare exemplet är hämtat från kapitlet ”Hur långt är för långt?” i band två. Sådana här 

handlingsplansrutor återfinns i slutet av varje kapitel och framstår som förhör på kapitlens 

innehåll. Samtliga frågor berörs noggrant i kapitlen. De är dessutom ledande och formulerade 

så att läsarna förstår vilka svar som förväntas av dem, exempelvis frågan ”Om min pojk- eller 

flickvän försöker dra in mig i ett orent uppförande skall jag” markerar i sin formulering att det 

är ett syndfullt beteende som ska undvikas. Frågan ger inte utrymme för svar som: jag skulle 

följa min lust och ha sex med henne, istället är det uppenbart att läsarna ska svara att de ska 

sätta upp tydliga gränser och bestämt säga: nej. Frågor med samma syfte men utan utrymme 

för egna svar används också frekvent i materialet. Dessa återfinns oftast i ”Vad anser du”-

rutor.  Dessa frågor kan se ut så här: ”Varför har Gud rätt att ge oss morallagar som vi ska 

följa? Vilken nytta har du av att följa Bibelns morallagar?”
90

 I det här kapitlet behandlades 

onani, och frågorna är utformade för att läsarna inte ska negligera vikten av att undvika onani, 

en synd som inte är lika allvarlig som otukt och därför lätt kan negligeras av medlemmarna. 

Handlingsplanernas frågor är av mer beordrande karaktär än frågorna i ”Vad anser du”-

rutorna, men dess funktion är densamma: Frågorna ska få läsarna att övertyga sig själva om 

artiklarnas innehåll.  

Tekniken ska komplettera de tekniker där övertygelsen kommer ovanifrån, där författarna 

talar om vad läsarna ska tycka. Enligt den här tekniken ska läsarna istället övertyga sig själva, 

men givetvis så som författarna lär. Att själv få svara på frågorna kan ge ett sken av att läsarna 

faktiskt tycker som författarna. Konsekvenserna för tvivel kan bli mycket svåra, det kan 

underminera läsarnas hela plausibilitetsstruktur vilket skapar osäkerhet, ångest och lämnar 

existentiella frågor utan svar.
91

 Det kan också innebära, i och med uteslutningsmekanismen, 

att läsarnas sociala liv ödeläggs. Det gör att läsarna förmodligen inte vill känna tvivel; de är 

rädda för kognitiv dissonans och de svåra sociala konsekvenserna. Många vill nog gärna 

övertyga sig om principernas riktighet för att orka leva upp till dem och känna att livsstilen 
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kan motiveras. I deras arbeta att behålla sin plausibilitetsstruktur är frågorna som läsarna får 

besvara behjälpliga. 

Tvivel - teoretiska ingångar 

 

I boken The rape of the mind (1956) menar psykoanalytikern och doktor i medicin Joost 

Meerloo att tvivel används för att kontrollera människor i religiösa rörelser. I princip alla unga 

människor, men även äldre, har blandade känslor gentemot sina föräldrar, kyrka, politik och 

världen i allmänhet. Det är naturligt att tvivla på dessa grundläggande fundament, så också 

religionen. Meerloo menar att många religiösa kulter använder tvivlet för att rekrytera och 

indoktrinera medlemmar; tvivlet fungerar som en argumentationsteknik i sig. Genom att spela 

på – och kontrollera – tvivel binder kulten medlemmarna närmre till sig.
92

 Med empati och 

förtroende vinner texternas författare fördelar hos läsarna, vilket gör dem mer mottagliga för 

deras argument. Det underlättar för författarna när de använder en offensiv taktik i texterna 

för att bemöta tvivel: De tvingar upp tvivlet, belyser det genom att prata om det. De 

exemplifierar tvivel som läsarna kan känna; de visar att det finns och att det inte är ovanligt 

att drabbas av. Sedan argumenterar de emot det, visar på hur dessa idéer är felaktiga. Ibland 

genom att visa att konsekvenserna av idéerna är psykiskt eller fysiskt skadande, ibland genom 

att påvisa att det är Jehovas vilja att tänka annorlunda i saken. En liknande offensiv taktik är 

att inhysa tvivel om tvivlet hos läsarna. Författarna exemplifierar hur ”världen” resonerar i 

exempelvis frågor om sex, resonemang som läsarna kan uppleva i skolan eller på arbetet. Då 

dessa resonemang kan smitta läsarna med tvivel angående de religiösa principerna attackerar 

författarna resonemangen genom att föra upp dem och sedan argumentera ned dem. 

Författarna uppmanar läsarna att själva övertyga sig om texternas innehåll genom att 

kontinuerligt ställa frågor på innehållet. Ofta finns utrymme för läsarna att själva skriva i svar 

på frågorna. Genom att själva få konkretisera sin övertygelse i skrift ska läsarna stärka tron på 

artiklarnas budskap. På samma sätt som människor med ångest upplever lättnad när de skriver 

ner dåliga känslor, kan nedskrivning av övertygelser vara behjälpliga för Jehovas vittnen. 

Författarna försöker inte bara styra och kontrollera medlemmarna genom tvivel, de styr och 

kontrollerar tvivlet hos medlemmarna. Tvivel är inget som lämnas i periferin utan används i 

flera olika varianter för att bibehålla den stränga mentala och fysiska kontrollen över 

medlemmarna. Tvivlet är en metod för att få medlemmarna att fortsätta på den smala väg som 

är Jehovas, vilket begränsar deras mentala – och därmed också fysiska – rörelseutrymme. 
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Övertygningsarbetet från författarnas sida underlättas av att de flesta 

församlingsmedlemmarna förmodligen är rädda för tvivlet och gärna undviker det. Att tvivla 

på rörelsens doktriner kan leda till uteslutning och social katastrof för läsarna, det kan också 

innebära obehaglig kognitiv dissonans. Läsarna hjälper därför själva gärna till för att övertyga 

sig om rörelsens principer. I kombination med författarnas argumentationstekniker baserade 

på känslor av tvivel och en social struktur vari tvivlare riskerar sitt sociala välmående skapas 

sträng konformitet och kontroll över medlemmarna.  

Michael Foucault bedriver en teori i det första bandet av Sexualitetens historia som behandlar 

relationen mellan makten
93

 och människors sexualitet. Teorin ger perspektiv på tvivlets roll 

hos författarna bakom Jehovas vittnens publikationer. Foucault beskriver hur makten drar 

sexualiteter ur människor, hur den tvingar fram bekännelser om sexuella känslor ur 

undersåtarna. Efter att sexualiteterna tvingats ur människorna benämns dem, konkretiseras 

och kategoriseras för att sedan diagnotiseras av makten som syndiga eller sjuka, om de inte 

tillhör den heteronormativa, monogama sexualiteten med ”normala” sexuella preferenser. 

Foucault menar att ursprunget till tekniken finns i katolicismens rädsla för avvikande 

sexualiteter, underkända av Gud. Framför allt syntes detta i biktens förändrade karaktär på 

1600-talet då prästerna uppmanade kristna att noggrant redogöra för deras eventuella 

avvikande sexuella fantasier. Idag märks tekniken på de otalen benämningar för sexuella 

avvikelser som existerar. Sexualiteter har utforskats och kategoriserats för att makten ska ha 

kontroll över dem. Istället för att tysta ner och förtrycka avvikande sexuella uttryck, tvingas 

dessa fram för att synliggöras och effektivt kunna motarbetas.
94

 Författarna använder inte 

samma hårdföra, betvingande metoder som Foucault talar om. Författarna lockar fram tvivlet, 

hellre än tvingar fram det. Men på liknande sätt konkretiseras tankarna i ord och bearbetas av 

makten. Författarna spelar på tvivel kring sexualitet och förhållanden, tvivel som är naturligt 

att känna i ungdomen.
95

 De konkretiserar det i ord och i exempel; de visar att tvivlet existerar 

och att det är naturligt att känna det. Men de påpekar alltid att Jehovas vägar är de rätta, att 

rörelsens principer ska följas, och ålägger läsarna att följa dem. Liksom de kristna 

auktoriteterna satte ord på de avvikande sexualiteterna och stämplade dem som felaktiga och 
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syndiga, sätter författarna ord på tvivlet och stämplar det som felaktigt, och ibland syndigt. 

Det nämns i Vad lär Bibeln? - som fungerar som grundläggande guide till den ”sanna” tron - 

att rättrogna kristna inte känner principerna som betungande utan som ett sätt att närma sig 

och högakta Gud.
96

 I sammanhanget innebär det att tvivel är tecken på en försämrad relation 

till Jehova – en förminskad ”andlighet”. I anslutning till detta beskrivs också hur tvivel kan 

vara en metod av Satan att locka människor ifrån Gud. Det innebär att tvivel kan uppfattas 

som tankar planterade av Satan. Det gör dem automatiskt avskräckande och syndiga. Däri 

finns ytterligare en anledning till att locka fram tvivlet: På samma sätt som de kristna 

auktoriteterna sökte i människans inre för att hitta sexualiteter underkända av Gud, söker 

författarna tvivlande tankar som är planterade av Satan. Det är av yttersta vikt att sådana 

syndfulla tankar inte får slår rot och förgifta medlemmen; det är också viktigt att förhindra att 

smittan sprider sig till andra församlingsmedlemmar. Genom att belysa tvivlet - genom att 

föra upp det till en medveten nivå där det vokaliseras – kan Satans instrument bekämpas, och 

det bekämpas aktivt av författarna genom att argumentera emot de tvivlande resonemangen.  

 

Att nära istället för att övertyga 

 

Kapitlet behandlar hur författarna med olika argumentationstekniker styr läsningen av texten 

för att skapa en fördelaktig position från vilken argumentationen underlättas. Läsarna får 

tidigt reda på vilka åsikter och attityder som förväntas av dem, vilket gör att de lättare fogar 

sig för argumenten.   

Summerande avsnitt  

 

Samtliga kapitel avslutas med ett summerande stycke där riktlinjerna som dragits upp 

fastställs och de viktigaste punkterna återupprepas. Detta visas tydligt i följande exempel. 

Kapitlet ”Hur ska man se på tillfälligt sex?” tydliggör att otukt inte på något sätt kan 

godkännas. I kapitlet argumenteras det för att tillfälligt sex skadar personerna psykiskt: 

relationen till Gud och relationen till partnern förstörs. Vidare löper aktörerna stor risk för att 

lida av ångest och ånger, och skam inför Gud och andra församlingsmedlemmar.  
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Kom ihåg att Jehova Gud ser mycket allvarligt på tillfälliga 

sexuella förbindelser, och det bör du också göra. Genom att stå upp 

för det som är rätt kan du både ha ett rent samvete inför Jehova och 

bevara din värdighet. Som Karin säger: ”Varför ska du bli utnyttjad 

bara for att någon annan snabbt ska bli tillfredsställd? Var rädd om 

det du kämpar så hårt för att bevara!”
97

  

 

Här utgörs det summerande stycket delvis av ett citat från en riktig person. Stycket summerar 

den argumentation som försigkommet i kapitlet: Jehovas syn på sex utanför äktenskapet, hur 

förhållandet till Gud skadas av otukt och hur läsarna själva skadas av otukt. Stycket avslutas 

med en uppmaning att bevara det fina du har fått, som om oskulden är något dyrbart och skört 

som ska skyddas. Dessutom indikerar den sista meningen att läsarna just kämpar för att 

bevara det. Kampen ska tas för given.  

 

Vidare exempel finnes i kapitlen ”Hur långt är för långt?” och ”Hur kan jag undvika 

homosexuella handlingar?” I det första kapitlet behandlas sexuella handlingar mellan personer 

i ett förhållande och tydliga riktlinjer sätts upp för vilka sexuella aktioner som tillåts. Svaret är 

att inga sexuella handlingar är tillåtna, istället uppmanas personerna att tillsammans sätta upp 

tydliga gränser för vilket beteende som är godkänt. Stycket lyder:  

 

Sätt upp tydliga gränser. Om du är ihop med någon, hur kan ni då 

undvika att visa era känslor för varandra på ett olämpligt sätt? Det bästa 

är att i förväg sätta upp tydliga gränser. I Ordspråksboken 13:10 sägs det: 

’Hos dem som rådgör med varandra finns vishet.’ Så tala med varandra 

om vilka ömhetsbetygelser som är passande och lämpliga [...] Det är sant 

att det inte alltid är lätt att följa Guds normer. Men du kan lita på den 

vägledning Jehova ger […] Jehova vill verkligen ditt bästa!
98

  

Här sammanfattas kapitlet i att det är viktigt att dra gränser för hur långt man får gå i ett 

förhållande och att det är viktigt att man är medveten om att det finns gränser att förhålla sig 

till. De avslutande tre meningarna förstärker idén om det är Guds vilja att sätta upp dessa 

gränser och undvika otukt, och att det inte är någon idé att säga emot: Gud vet bättre än 
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människan vad som är bra för henne. Däri implementeras att det är lönlöst att argumentera 

emot.  

 

Nästa exempel behandlar homosexualitet. Kapitlet är benämnt ”Hur kan jag undvika 

homosexuella handlingar?” och handlar, inte oväntat, om hur homosexuella handlingar ska 

undvikas och homoerotiska tankar ska trängas undan, vid flertalet tillfällen påpekas också att 

Gud älskar homosexuella människor men hatar de homosexuella handlingarna. Det 

summerande avsnittet i slutet lyder: 

 

Men alla som vill få Guds godkännande måste rätta sig efter hans 

moralnormer och ta avstånd från omoraliska handlingar, även om det kan 

vara oerhört svårt [...] Så förtrösta på Gud, och kämpa mot orätta begär. 

(Galaterna 6:9) Arbeta på att följa uppmaningen: ”Avsky det onda, håll 

fast vid det goda.” (Romarna 12:9) Om du fortsätter att anstränga dig 

kommer du förmodligen att med tiden märka att de orätta begären avtar. 

Bäst av allt är att du genom att undvika homosexuella handlingar kan se 

fram emot evigt liv i Guds rättfärdiga nya värld.
99

  

 

Det summerande stycket visar att homosexuella handlingar är en mycket allvarlig synd; den 

riskerar läsarnas himmelska tillvaro hinsides. Det framgår också att det är möjligt att bli av 

med dessa ”felaktiga begär” om läsarna ansträngar sig för att motstå dem. Kapitlets rubriker 

lyder: ”Hur betraktar Gud homosexuella handlingar?”, ”Be till Jehova”, ”Fyll sinnet med 

uppbyggande tankar”, ”Håll dig borta från pornografi och homosexuell propaganda” och ”Ge 

inte upp!”. Utefter de ämnen som behandlas är det tydligt att det sista stycket är 

sammanfattande slutsatser baserade på argumentationen under de föregående rubrikerna. Det 

sista stycket framstår som klart och tydligt: de argumenterande dragen är borta och istället 

verkar texten som en order. Sista meningen påminner dessutom läsarna om vilken belöningen 

av det korrekta beteendet är, samtidigt som det påminner om straffet för att inte följa 

uppmaningen: att inte få ta del av paradiset.  

 

De summerande avsnitten fokuserar de viktigaste poängerna som författarna gör i kapitlen 

och fungerar samtidigt som sammanfattningar för läsarna om de inte känner för att noggrant 

läsa igenom hela kapitlet. I sammanfattningarna undviker författaren att nämna kritik eller 
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tvivel - som retoriskt behandlas tidigare i texten. Detta gör att läsarna endast tar del av de 

argument och de slutsatser som stödjer författarnas poänger i slutet av kapitlet.     

Förberedande text  

 

En variant av de Summerande avsnitten i slutet av kapitlen är Förberedande text. Varje 

kapitel avslutas med en inledande text till nästa kapitel. Texten är skriven i fetstil. Liksom 

summerande stycken och frågor förbereder texten läsarna på vad denne ska tycka. Tekniken 

ska göra läsarnas inställning till argumentationen i texten mer välvillig. Nedan följer exempel 

på denna företeelse.  

 

Inför kapitlet” Får vi det bättre ihop om vi har sex?” står: ”I NÄSTA KAPITEL: En del tjejer 

tror att de ska få en djupare relation till sin pojkvän om de har sex. Det är helt fel! Ta reda på 

varför”.
100

 Kapitlet därefter exemplifierar sedan en situation mellan Sara och hennes pojkvän 

John som begår otukt på Johns initiativ. Hela kapitlet behandlar negativa konsekvenser av sex 

och det görs tydligt att sex före äktenskapet bara är till nackdel för sällskapande par, liksom 

för alla andra. De inledande raderna i slutet av föregående kapitel förbereder läsarna på att 

tycka så. Det ger en tidig och tydlig fingervisning om vad läsarna ska tycka i ämnet; kapitlet 

göder sedan den uppfattningen. Den inledande texten inför kapitlet ”Varför vänta med sex?” 

är snarlik med samma funktion. Författaren skriver: ”I NÄSTA KAPITEL: Att du väntar med 

att ha sex betyder inte att du är onormal. Tvärtom, det är mycket förståndigt. Ta reda på 

varför”.
101

 Tidigt får läsarna veta att sex inte lämpar sig före äktenskapet. Resten av kapitlet 

argumenterar för denna ståndpunkt och göder uppfattningen som tidigt planterats i läsarna. På 

samma sätt förbereds läsarna inför kapitlet som behandlar homosexuella handlingar i band 

två. Där står: ”I NÄSTA KAPITEL Homosexualitet är allmänt accepterat i dag. Hur kan du 

undvika homosexuella handlingar? Vad kan du göra om du dras till personer av ditt eget 

kön?”.
102

 I dessa exempel syns tydligt hur författarna försöker styra läsningen av den 

kommande texten. Redan innan de läser texten får läsarna veta vad de ska tycka i frågan. Vi 

får exempelvis veta att sex inte fördjupar relationen med partnern, att tillfälligt sex inte är 

oskyldigt och att homosexuella handlingar måste undvikas. Genom att förbereda läsarna på 

vad de ska tycka och tänka i de frågor som berörs i kapitlet förenklas argumentationen i 
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texten. Istället för att övertyga blir argumentens funktion att nära en redan etablerad 

uppfattning. 

Citat som fångar blicken  

 

Ytterligare en variant av samma teknik finnes i hur författarna använder feststilade citat i 

förstorat typsnitt högt upp på sidorna. Citaten kommer från ungdomar eller Bibeln. Vid en 

snabb genomläsning fångas blicken upp av dessa utstående, grafiskt tilltalande citat som 

indikerar vad läsarna ska tycka om ämnet som behandlas i kapitlet. Här följer ett par exempel 

på citat och i vilket sammanhang de förekommer. De är direkt hämtade från originaltexten. I 

kapitlet ”Får vi de bättre ihop om vi har sex?” finns följande citat från Bibeln: ”’Fly undan 

otukten. … Den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp’(Korinthierna 6:18)”.
 103

 

Kapitlet behandlar negativa konsekvenser av preäktenskapligt sex och förmedlar att 

församlingsvänner inte ska ägna sig åt sådant. Citatet förmedlar detta tydligt. Först en stark 

uppmaning att undvika otukt, sedan en konsekvens av synden. Citatet förekommer även på 

andra ställen i vittneslitteratur och verkar frekvent användas av författarna. Förmodligen är 

det ett vanligt citat som ofta används också muntligen bland församlingsvänner. Nästa 

exempel hämtas från kapitlet ”Hur kan jag bli fri från vanan att onanera?”: ”’Sedan jag 

övervann det här problemet har jag haft ett rent samvete inför Jehova, och det är värt mer än allt 

annat!’ – Sarah”.
 104 Citatet talar om att onani är ett oskick som ska undvikas. Att göra så 

belönas med rent samvete inför Gud, vilket är viktigast av allt. I citatet syns också rörelsens 

mildare inställning till denna förseelse jämfört med otukt. Det talas om att övervinna ett 

problem, snarare än att begå en nästan oförlåtlig synd.
 
Genom citatet förmedlas alltså de 

viktigaste ståndpunkterna i frågan och förbereder läsarna i vad de ska tycka och tänka om 

ämnet. Nästa exempel finnes i kapitlet ”Hur kan jag undvika homosexuella handlingar?” och 

lyder:  

”Världens snedvridna tänkesätt påverkade mig och gjorde mig ännu mer 

förvirrad när det gällde de sexuella känslorna. Nu håller jag mig borta från allt 

och alla som förespråkar homosexuella handlingar.” – Anna.
105
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Kapitlet behandlar, som rubriken lyder, hur läsarna ska undvika homosexuella handlingar. Det 

skrivs också däri att homosexuella människor kan älskas av Jehova, men aldrig sådana 

handlingar. I citatet ges läsarna råd om hur homosexuella handlingar kan undvikas, däri finns 

premissen att homosexuella handlingar är fel. Häri syns också en alludering till uttrycket ”Fly 

undan otukten” när Anna berättar om att hon ”håller sig borta från allt och alla…” Hon flyr 

därmed otukten. Citaten talar tidigt om för läsarna hur de ska förhålla sig till ämnena som 

behandlas i kapitlen. I och med att de står ut i texten fångar de snabbt blicken. Vid en snabb 

översikt över broschyren är citaten förmodligen bland de första läsarna lägger märke till. 

Liksom i föregående exempel förbereder detta läsarna för vad de ska tycka och förvandlar 

argumentationen från att behöva vara övertygande till att nära redan etablerade åsikter. 

Summerande frågor  

 

I slutet av varje kapitel finns också summerande ”Vad anser du?-rutor där de viktigaste 

punkterna listas, och läsarna får upprepa dem för sig själv. Nedan följer exempel på 

företeelsen. Kapitlet ”Får vi det bättre ihop om vi har sex?” avslutas med: ”Det kan vara 

frestande att ha sex innan man är gift, men varför är det fel?  Vad gör du om någon vill ha sex 

med dig?”.
106

 Kapitlet ”Hur ska man se på tillfälligt sex?” avlutas med: ”Varför är det fel att 

ha sex med någon man inte är gift med, trots att det kan vara frestande? Vad kommer du att 

göra om någon vill ha sex med dig?”.
107

 De avslutande, summerande frågorna i slutet fungerar 

på samma sätt som med de summerande avsnitten. Författaren lämnar läsarna med dessa 

frågor så att det sista de gör är att för sig själva upprepa huvudpoängerna i kapitlet. Frågorna 

är egentligen inte avsedda för att läsarna själv ska reflektera särskilt mycket över ämnena; 

egentligen ska läsarna bara svara så som de lärt sig av författarens resonemang i kapitlet. 

Frågorna är fetmarkerade och inrutade, vilket gör dem lätta att få syn på. Kanske är det dessa 

frågor som läsarna ser först när de skummar igenom kapitlen, och sedan påverkar det deras 

inställning till texten. Frågorna indikerar vad läsarna ska tycka och tänka och förbereder dem 

på det. Detta styr läsningen på samma sätt som förklarats tidigare i kapitlet. De står sist i 

kapitlet men vid en översikt kan dessa stycken och frågor läsas först. Då kan deras effekt 

också bli att författaren får en fördelaktig position att börja argumentera ifrån. Läsarna känner 

ju därmed redan till huvudpoängerna i kapitlet och har kanske redan listat ut vilka svar som 

fordras av dem på frågorna.  
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Olycksbådande och uppmanande rubriker 

 

Rubrikerna är fetstilade och i något större typsnitt än övrig text, vilket innebär att läsarna 

troligtvis ser de fetstilade rubrikerna först. Rubrikerna talar tidigt om för läsarna vad texten 

handlar om, men de ger också associationer om vad författaren tycker om ämnet. Gemensamt 

för de allra flesta rubrikerna i materialet är deras olycksbådande eller uppmanande karaktär. 

Olycksbådande rubriker varnar för konsekvenserna av att handla emot vad rörelsen finner 

lämpligt. Uppmanande rubriker talar om för läsarna hur dem ska agera i ämnet som diskuteras 

i artikeln. I kapitlet ”Får vi det bättre om vi har sex?” besvaras frågan som utgör 

huvudrubriken med rubrikerna: ”Skuld”, ”Misstänksamhet”, ”Besvikelse”.
108

 Häri laddas den 

sexuella upplevelsen utanför äktenskapet med negativa känslor som kan skada läsarna 

psykiskt. Dessa rubriker med dess olycksbådande ord fångar tidigt uppmärksamheten hos 

läsarna och förbereder dem på vad de ska tycka i ämnet. Bara genom att läsa rubrikerna har 

författaren klargjort Jehovas vittnens inställning till problemet.
109

 Detta är exempel på 

olycksbådande rubriker. De talar om för läsarna att något hemskt kommer hända om de ägnar 

sig åt det kapitlet behandlar. Rubrikerna i kapitlet ”Varför vänta med sex?” har både 

olycksbådande och uppmanande karaktär: ”Lockad av begär, pressad av kompisar; Vad 

händer sedan – egentligen? En dyrbar gåva”.
110

 ”Vad händer sedan – egentligen?” indikerar 

att de goda effekter läsarna kanske väntade sig av preäktenskapligt sex egentligen utgörs av 

andra, negativa effekter. Mycket riktigt behandlar avsnittet just det. Rubriken ”En dyrbar 

gåva” indikerar att oskulden är något som ska beskyddas och bevaras likt en dyrbar gåva, det 

är också självklart för läsarna vem som har gett dem gåvan, Jehova. Att respektera och älska 

honom är grundläggande idéer för samtliga vittnen och församlingsvänner, därför är det 

implicerat i rubriken att gåvan från Gud ska behandlas väl och efter Hans önskemål.   

Ett kapitel som endast har uppmanande rubriker är ”Hur ska man se på tillfälligt sex?”: ”Ta 

reda på varför tillfälligt sex är fel; Var stolt över din tro; Var bestämd!; Var förutseende”.
111

 

Det är tydligt implementerat i rubrikernas karaktär att sex före äktenskapet är felaktigt, istället 

fokuseras texten på tips om hur detta kan undvikas. Genom rubrikerna ges uppmaningar, det 
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finns inget utrymme för diskussion eller reflektion. Synen på tillfälligt sex ska vara att det är 

felaktigt, vilket rubriken: ”Ta reda på varför tillfälligt sex är fel” implementerar. De tre 

rubrikerna som därpå följer är också uppmanande och fungerar som råd till läsarna för att 

uppfylla kravet i underrubrik ett.  

Gemensamt för rubrikerna som nämnts är deras funktion att styra läsningen. Rubrikerna visar 

hur läsarna ska förhålla sig i vissa frågor. Genom att använda sig av olycksbådande och 

uppmanande rubriker kan författarna antingen tidigt skrämma läsarna eller spela på deras vilja 

att följa rörelsens principer. Som tidigare nämnts är de flesta församlingsmedlemmar - och då 

framför allt de döpta - väldigt måna om att följa Guds principer då detta likställs med att 

uppvisa kärlek till honom. De uppmanande rubrikerna ska fungera som råd och sporrning till 

dem. Genom uppmanande rubriker implementeras att ett felaktigt beteende inte ens är 

tänkbart. Istället riktas uppmärksamheten i texten på att bekämpa det felaktiga beteendet, som 

i kapitlet ”Hur kan jag undvika homosexuella handlingar?” i band två. Vid en snabb översikt 

läses ofta rubrikerna för att bilda en uppfattning om vad texten handlar om. På samma sätt 

som jag visat i de andra dimensionerna av tekniken så förbereder rubrikerna läsarna på att 

tycka och tänka rätt i de ämnen som kapitlen behandlar. Tidigt får läsarna en uppfattning om 

vad som förväntas tyckas och tänkas av dem. Därmed kan de tidigt assimilera åsikterna och 

låta argumentationen fungerar som näring till de etablerade åsikterna.  

 

Att nära istället för att övertyga - teoretiska perspektiv 

 

I argumentationstekniken Topic paragraphs påvisar Mooney att författarna till texterna 

använder textstycken för att vinna retoriska fördelar. Styckena består oftast av bibelcitat eller 

vinklade forskningsresultat som författarna sedan kan utgå ifrån när de skriver avsnittet. 

Dessa förekommer, enligt Mooney, tidigt i kapitlen. Detta förhindrar att läsarna lyfter andra 

frågor och skapar en position varifrån författarens argumentation förenklas.
112

 De tekniker jag 

identifierat som Summerande avsnitt, Summerande frågor och Förberedande text ger samma 

effekt. Dessa avsnitt kan mycket väl läsas först av någon som snabbt tittar igenom broschyren. 

Framför allt frågorna i slutet är iögonfallande, liksom de fetstilade introduktionerna till 

nästkommande kapitel. Dessa fungerar, liksom i Mooneys fall, som en utgångspunkt varifrån 

författaren kan argumentera. Han har redan låtit läsarna förstå vilka åsikter som förväntas av 

dem. Även citat från Bibeln och ungdomar uppfyller den funktionen; i mitt fall börjar de 
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sällan ett kapitel, men i sin iögonfallande karaktär är det mycket möjligt att citaten är det 

första läsarna ser när de skummar igenom broschyrerna. Mooney noterar att det finns rutor 

och textfönster i texten som berör ämnet i artikeln. Texten i rutorna och fönstren står ut från 

texten och är lätt att få syn på. Mooney menar att dess funktion är att medlemmar snabbt ska 

förstå vad artikeln handlar om. Det förekommer även summerande textstycken i kapitels 

början med samma funktion.
113

 Dessa upptäckter är snarlika mina egna. Dessa textrutor som 

hon nämner förekommer även i mitt material men med något annorlunda karaktär. Funktionen 

är dock densamma. Genom att använda blickfångande ”Vad anser du?”-rutor, citat från 

Bibeln och medlemmar, förberedande text för nästkommande kapitel och olycksbådande eller 

uppmanande rubriker indikeras vilka ståndpunkter författarna har. Genom att förbereda 

läsarna på vad de ska tycka och tänka i de frågor som berörs i kapitlet förenklas 

argumentationen i texten. Även om inte alla läsare har nått samma övertygelse om vad som 

behandlas i broschyrerna, så är större delen av dem med stor sannolikhet aktiva deltagare i 

församlingen och övertygade medlemmar. Broschyren är riktad till församlingsvänner, den 

används aldrig som rekryteringsmaterial. På samma sätt som Mooney beskriver det kan de 

summerande frågorna och styckena snabbt tala om för de vana läsarna vad artikeln behandlar. 

Därmed vet också läsarna vilken syn på ämnet som förväntas av dem i och med att sexualitet 

behandlas frekvent i vittneslitteratur. Detta gör dem mer mottagliga för argumenten som 

författarna lägger fram. Med tanke på att många av läsarna säkerligen är övertygade om 

rörelsens förhållande till sexualitet så kan argumentationen tacksamt tas emot för att stärka 

övertygelsen. Som Liedgren Dobronravoff visar kan tvivel inom Jehovas vittnen leda till digra 

konsekvenser som uteslutning.
114

 Det innebär att tvivel är farligt för medlemmens sociala 

hälsa; uteslutning innebär oftast total avskärmning från familj och vänner.
115

 En rimlig 

slutsats är därför att vittnena själva aktivt arbetar bort tvivel. Det innebär att teknikerna som 

förbereder läsarna på vad de ska tycka och tänka redan vinner över de flesta läsarna innan 

argumentationen verkligen kommer igång. Istället för att övertyga blir argumentens funktion 

att nära en redan etablerad uppfattning. 
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Till synes logiska argument 

 

Kapitlet behandlar hur författarna använder olika argumentationstekniker för att framställa 

vetenskapligt grundlösa resonemang som logiska och tillförlitliga.    

Pseudovetenskap  

 

Ett frekvent använt grepp som författarna använder sig av är att hänvisa till forskning och 

vetenskapliga studier på ett allmänt och godtyckligt sätt, utan att ange referenser. Texten får 

ett anslag av vetenskaplighet, liksom argumenten får ett vetenskapligt eftertryck.  

I kapitlet om homosexualitet i det första bandet berättas det om två tjejer, Vicky och Lisette, 

som har haft homosexuella känslor. Vicky avslutar berättelsen med:  

 

Dessutom lärde jag mig under biologin att hormonnivåerna kan gå upp 

och ner en hel del under puberteten. Jag är säker på att om ungdomar 

visste mer om hur kroppen fungerar skulle de inse att dragningen till 

personer av samma kön kan vara tillfällig, och då skulle de inte känna att 

de måste vara homosexuella.
116

  

 

Här framstår Lisettes reflektion om hormonella variationer som en vetenskaplig förklaring till 

homosexuella känslor, trots att hennes slutsatser är helt godtyckliga reflektioner vagt 

refererade till biologilektionerna i skolan. Det som sägs på biologilektionen är endast att 

hormonnivåerna kan variera i tonåren. Att detta påverkar de homosexuella känslorna är en 

slutsats som Vicky själv drar. I följande citat syns det också tydligt hur författaren använder 

sig av pseudovetenskapliga argument: 

 

Forskare har märkt att många drabbas av en eller flera av dem här 

obehagliga överraskningarna: SKULD. Många unga som har haft sex 

säger att de ångrade sig efteråt. MISSTANKSAMHET. Efteråt börjar 

båda undra: ’Vilka andra har han eller hon haft sex med?’ BESVIKELSE. 

Innerst inne vill många tjejer ha en kille som beskyddar dem och inte 

utnyttjar dem. Och för många killar upplevs en tjej som har gått med på 

sex inte lika attraktiv längre.
117

  

                                                           
116

 Ungdomar frågar, band 1:168. 

117
 Ungdomar frågar, band 1:174–175.  



 

50 
 

 

Här används först lösryckta begrepp hämtade ifrån orefererad forskning. Dessa begrepp fylls 

sedan med betydelse genom författarnas egen tolkning av dem. Det finns ingenting som 

bevisar att forskningen verkligen framställer sex så här; det finns ingenting som bevisar att 

forskning ens nämnt begreppen i och med avsaknaden av vetenskapliga referenser. Detta 

klingar förmodligen extra illa för de som bevandrat sig i akademisk källkritik, men Jehovas 

vittnen uppmanas att inte studera vid universitet
118

 och har förmodligen inte samma 

källkritiska skolning som de som läser den här uppsatsen. Detta måste tas i beaktande vid 

analysen av argumentationstekniken. Genom att använda uttryck som ”forskare säger/menar” 

och ”enligt forskare” försöker författarna framställa argumenten som vetenskapliga och 

därmed också trovärdigare, och den källkritiska oerfarenheten bidrar till att läsarna också i 

större grad godkänner de pseudovetenskapliga argumenten.  

 

Författarna framlägger information som framställs som vedertagen fakta utan att backas upp. 

Även faktamässiga uttryck förekommer som är tagna ur luften. I en ”visste du”-ruta i kapitlet 

”Får vi det bättre ihop om vi har sex?” skrivs följande: ”Om en kille och en tjej har sex, ökar 

risken for att killen ska lämna henne och skaffa sig en ny flickvän”.
119

 ”Visste du”-rutan 

indikerar att det är snabbfakta och framstår kanske som trovärdigt i sammahanget, men ingen 

forskning refereras. I kapitlet ”Hur kan jag undvika homosexuella handlingar?” skrivs 

följande: ”Även om du tillfälligtvis skulle känna dig dragen till någon av samma kön betyder 

det inte att du är homosexuell. Sådana känslor försvinner vanligen efter ett tag”.
120

 Att 

homosexualitet skulle ”växa bort” är helt taget ur luften och backas inte upp av någon källa. 

Författaren hänvisar inte till någon auktoritet inom ämnet över huvudtaget utan låter det stå 

okommenterat och orefererat. Även allmänt hållna begrepp som anger antal indikerar att 

saken berör många personer:  

Inte undra på att många känner sig tomma och värdelösa efteråt [när man 

förlorar oskulden] – det är som om de har låtit någon ta något värdefullt 

ifrån dem utan att de ens har protesterat!
121  
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Här används många för att påvisa att ett stort antal upplever dessa känslor, men de anger inte 

antalet i relation till alla de människor som känner positiva känslor efteråt. Samma sak gäller 

för följande påstående som finnes under ett kapitel som behandlar onani i det första bandet: 

”Som vi redan sagt känner de som har lagt sig till med vanan att onanera ofta [min 

kursivering] skuldkänslor”.
122

 Ett bra exempel på samma fenomen ges också i band 2:  

Maria, som hade sex med sin pojkvän: ’Efteråt kände jag mig generad 

och skamsen. Jag hatade mig själv, och jag hatade min pojkvän.’ Sådana 

erfarenheter ar mycket vanligare [min kursivering] än de flesta ungdomar 

tror. Att ha sex före äktenskapet är i själva verket ofta [min kursivering] 

en känslomässigt smärtsam upplevelse – med förödande konsekvenser!
123

  

Flertalet påstående i texten är allvarliga och dramatiska och backas inte upp av någon 

forskning. Det står för sig självt och det enda som skulle indikera att det är sant är för att 

författaren skriver det.  

Genom att hänvisa till vetenskapen vinner författarna poäng i argumentationen, även om 

hänvisningarna är godtyckliga och orefererade. Argumenten framstår som vetenskapligt 

underbyggda vilket skänker dem tyngd. Författarna använder också antalsbegrepp som 

indikerar att majoriteten tycker, tänker, upplever saker på samma sätt som författarna 

framställer dem på. Om läsarna inte ser igenom tekniken stärker den argumentationen.  

Referenser till Bibeln 

 

Referenser till Bibeln påminner om hur forskare i vetenskapliga artiklar refererar till sina 

källor. Det önskar skänka seriositet och auktoritet till texten. Bibeln är vittnenas främsta källa 

till kunskap; Bibeln används för att klargöra de flesta frågorna om livet och världens 

beskaffenhet. Jehovas vittnen tror att det är Guds ord, bokstavligen. Även om författarna i 

någon enstaka artikel visar på att tolkningsarbete måste göra vid översättningen av Bibeln från 

dess originalspråk, råder det inget tvivel om att det är Guds ord i perfekt form däri, på 

originalspråket. Dessutom utförs tolkningsarbetet av ”smorda”, vilka har helig andes hjälp när 

de tolkar texterna. Det innebär att deras tolkningar blir mycket ackurata, enligt rörelsen. 

Nedan följer exempel på hur dessa bibelreferenser tar sig uttryck: 
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”Otukt, dvs. sex utanför äktenskapet, är en så allvarlig synd att man inte får ’ärva Guds 

kungarike’ om man sysslar med det. (1 Korinthierna 6:9, 10).”
124

 Här backas påståendet upp 

med ett bibelcitat med tillhörande bibelreferens för att påvisa att otukt är fel i Guds ögon. ”Att 

smeka någons bröst förknippas i Bibeln med njutningar som är reserverade för gifta par. 

(Ordspråksboken 5:18, 19)”.
125

 Liksom föregående citat styrks påståendet med Bibeln som 

källa. ”Sexualiteten är en gåva från honom, och han vill att du väntar med att njuta av den tills 

du är gift. (1 Moseboken1:28)”.
126

 Även här syns hur författaren styrker sitt påstående med en 

bibelvers, vilket indikerar att Gud styrker det han påstår. Genom att konstant referera till 

Bibeln framstår argumenten som bättre underbyggda och ger tyngd åt argumentationen. 

Principerna framställs som givna av Gud och Bibeln 

 

Den styrande kretsen tolkar fram rörelsens principer ur Bibeln. Men författarna skriver aldrig 

att det är rörelsens tolkningar utan hävdar att det är Guds vilja och syn på saken. De låter 

läsarna ta för givet att det är den sanna tolkningen av Bibeln, ofta genom uttryck som ”Bibeln 

säger…” eller ”Gud vill att…”. I början av kapitlet ”Hur långt är för långt?”, som behandlar 

hur mycket ömhetsbetygelser som man får visa i en parrelation, ställs tre frågor upp. Dessa 

besvaras med vad som uttrycks vara Guds syn på saken. ”Vi skall nu undersöka de tre 

påståendena och se hur Guds ord hjälper oss att svara på frågan: Hur långt är för långt?”.
127

 I 

uttrycket ”Guds ord” markerar och förstärker författaren bibeltextens betydelse för de 

påståenden som han driver kapitlet. Det framgår inte att det är den styrande kretsens 

bibeltolkning; budskapet är att Bibeln är Guds ord och genom att rådfråga den rådfrågar de 

indirekt Gud.  

 

Författarna problematiserar aldrig bibelställen utan förklarar bara vad de menar. Diskussion 

eller möjlig kritik ges inte utrymme för. I kapitlet ”Hur kan jag bli fri vanan att onanera?” 

skrivs följande: 

 

Försök att arbeta på självbehärskning i stället för att ta till onani för att ge 

utlopp åt sexuella begär. (1 Thessalonikerna 4:4, 5) För att lyckas med 
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det rekommenderar Bibeln att du undviker allt som kan väcka sådana här 

känslor. (Ordspraksboken 5:8, 9).
128  

 

Bara genom att skriva att Bibeln rekommenderar har författaren vunnit en poäng i 

argumentationen, men det finns ingen motivering till tolkningen. Det står bara en referens till 

ett bibelställe, men ingen problematisering eller diskussion om bibelstället görs. I kapitlet 

”Hur ska man se på tillfälligt sex?” finns ett annat bra exempel på samma företeelse: i det 

första avsnittet står: ”För att stå emot frestelsen att ha sex innan du är gift måste du ha samma 

syn på otukt som Jehova”.
129

 Att ”ha samma syn som Jehova” är ur bibeltolkningssynpunkt ett 

arrogant påstående. Det korrekta hade varit att klargöra att principerna framtolkas av 

medlemmar i rörelsen, och att den absoluta sanningen inte går att nå. Detta är dock 

uppenbarligen inget alternativ för författarna. Genom att uttrycka sig på ett sätt som 

framställer deras argument som tveklöst stödda av Gud och den heliga skrift vinner författarna 

poänger hos läsarna.  

 

Genom att använda en retorik som får deras påståenden att låta som Guds vilja uppnås två 

mål. Författarna vill inte framhäva sig själva; de framställer sig som ödmjuka undersåtar 

likställda alla andra inom rörelsen. Att trycka på att det var deras egna ackurata tolkningar 

korrelerar dåligt med deras försök till ödmjuk framtoning. Bland de vanligaste adjektiven 

mina intervjupersoner i min förra uppsats använde för att beskriva en god kristen var ödmjuk. 

Det är väldigt viktigt att förhålla sig ödmjuk i alla livets situationer. Att påpeka att det var 

författarna själva som bestämt vilka tolkningar som var de rätta hade snarare underminerat än 

stärkt deras position. Det ger inte heller samma tyngd i argumenten om författarna framställer 

att ett fåtal människor har bestämt livsreglerna. Istället framställs principerna som Guds vilja, 

och att det är Guds argument som författarna bara förmedlar genom texten. Jehova är den 

högsta auktoriteten och är inte möjlig att ifrågasätta.  

Metaforer 

 

Metaforer med tillhörande bilder förekommer frekvent i materialet. Det finns en metafor med 

bild i varje kapitel. Metaforerna underlättar förståelsen för de poänger författaren önskar göra 
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med argumentationen. Metaforerna är tydliga och lättförståeliga, och ofta dramatiska. Nedan 

följer exempel på metaforer som används i materialet jag undersökt.   

I kapitlet benämnt ”Får vi det bättre ihop om vi har sex?” finns följande metafor: 

Om man bryter mot en naturlag, som gravitationen, får man också ta 

konsekvenserna. Detsamma gäller om man bryter mot en morallag, till 

exempel lagen om att inte ha sex före äktenskapet. (1 Thessalonikerna 

4:3).
130

 

 

Här syns den dramatiska tonen i metaforiken. Att bryta mot en morallag given av Gud får 

enorma konsekvenser, enligt författaren. Följande dramatiska metafor finns i kapitlet ”Hur 

långt är för långt?”: ”Skulle du vänta tills det började brinna innan du installerade en 

brandvarnare? Vänta alltså inte tills en känsloladdad situation uppstår innan ni bestämmer 

vilka regler som skall gälla”.
131

 Texten hör till en bild som föreställer ett hus i en våldsam, 

dramatisk brand och en kvinna i förgrunden som ser förfärad och skamsen ut. I anslutning till 

bilden står följande i texten: ”Lämpliga gränser kan fungera som rökdetektorer som larmar vid 

minsta indikation på att det brinner”.
132

 I kapitlet ”Hur kan jag låta bli att tänka på sex?” finns 

en metafor som tilltalar datoranvändare: ”Skulle du låta virus få angripa din dator? Varför då 

låta orena tankar få komma in i ditt sinne?”
133

 Citatet står i anslutning till en bild som 

föreställer en kille i 15-årsåldern som nyper åt slutstycket på en tratt ovanför sitt huvud. 

Tratten är överfull av en laptop, en mobiltelefon, CD-skivor, en TV-apparat med tillhörande 

fjärrkontroll och en pornografisk tidning. Det syns en kraftig tillströmning av saker till tratten.  

Metaforerna beskriver hur allvarliga de handlingar är som strider mot den sexuella moralen. 

Genom att måla upp bilder för läsarna - bildligt talat men också bokstavligen – försvårar 

författaren för läsarna att undgå seriositeten i saken. Metaforerna konstrueras så att de 

innehåller saker som läsarna ska känna igen, som datorer, brandvarnare och naturlagar. De 

illustrerande bilderna som förekommer vid metaforerna ska förstärka betydelsen av dem, 

vilket ytterligare förenklar förståelsen och visar på allvaret i frågan. Metaforerna är inte svåra 

att förstå och de svåra konsekvenser som författarna önskar måla upp av omoraliskt beteende 
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blir mer påtagliga och tydliga genom metaforiken. I nära anslutning till metaforerna finns 

alltid förklaringar och förtydliganden av dem, metaforerna ska därför inte kunna missförstås.      

Genom att använda metaforer som talar till lättförståeliga situationer och saker framstår 

argumentationen som mer logisk och klar. Att jämföra virus i datorn med syndfulla tankar är 

lättförståeligt men också grovt förenklande. Människors tankar och känslor fungerar givetvis 

inte som virus i datorn, lika lite som ett antivirusprogram kan jämföras med att blockera 

känslor och tankar från sitt sinne. Men genom metaforen kan författaren framställa det som 

om det vore lika enkelt. Det generaliserar och förenklar problematiken med att följa 

principerna som metaforeras. Det är svårare att säga emot en till synes klar och logisk 

metafor.   

Till synes logiska argument - teoretiska ingångar  

 

För att förstå hur dessa tekniker kan tilltala läsarnas logiska sida är det viktigt att förstå delar 

av deras diskursiva verklighet. I min tidigare forskning, Allt man gör ska ära Gud (2013), 

framstod det tydligt att mina intervjupersoner hyste stort förtroende för den styrande kretsen 

och deras uttolkningar av Bibeln. flera av personerna uttryckte till och med att kritiskt 

tänkande var högfärdigt om resten av församlingen tyckte något annat. Att feltolkningar hade 

gjorts historiskt var intervjupersonerna medvetna om men de verkade aldrig tveka på att 

principerna de följde var korrekt uttolkade. Personerna vittnade också om en kamp att 

internalisera principerna, även om de givetvis inte uttryckte sig så. För dem handlade det om 

att lära sig förstå reglerna och lära sig leva med dem, i mer eller mindre blind övertygelse om 

att Gud önskade det av dem och att i förlängningen var det bäst för alla att följa dessa 

principer. Rörelsens publikationer vittnar också om blind tro på den styrande kretsens 

uttolkningar och hur medlemmar ska undvika högre studier. Den blinda tron på tolkningarna 

av Bibeln syns tydligast i att tolkningarna aldrig ifrågasätts. Inte i en enda skriftlig publikation 

som jag läst ifrågasätts tolkningen. Alla de principer som behandlas tas för självklara. Det 

konstateras att så lyder Guds vilja; diskussionen består i hur detta ska påverka vittnenas 

praktiska liv.
134

  I exempelvis videon ”Respektera Jehovas myndighet” får publiken lära sig 

att vara lojala mot Jehova, vilket innebär att följa hans bud. Lojaliteten till Gud är alltid 

viktigare än lojaliteten till någon annan, och belöningen för lojalitet är att få ”bli Jehovas 
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fullkomliga söner och döttrar och få överflödande välsignelser i all evighet”.
135

 

Framtolkningen ifrågasätts aldrig utan de framtolkade principerna angående lojalitet till Gud 

ska sväljas hela.  

Vid flertalet tillfällen i materialet och i annan vittneslittertur framgår att varje 

församlingsmedlems första prioritet ska vara relationen till Gud. Vare sig det handlar om 

onani, otukt eller sexuella handlingar ”på gränsen” står relationen till Jehova på spel, och den 

ska aldrig riskeras. Det är genom Jehovas försyn som vittnena kan nå paradiset hinsides, 

vilket är målet för varje vittne. Relationen till Gud gör att hans texter blir väldigt viktiga. De 

är skapta av honom för att människorna ska få vägledning i hur de kan leva lyckliga liv och 

samtidigt visa tacksamhet och kärlek till Jehova.  Den enda källan vittnena har för att veta hur 

de ska leva sina liv för att komma till paradiset är genom Bibeln, bokens betydenhet blir 

därmed enorm. Genom att framställa att principerna vore uttalade av Gud - och inget om den 

styrande kretsens roll i tolkningsarbetet– blir också tyngden i argumenten enorm. Det blir 

svårt för församlingsmedlemmar som söker leva upp till rörelsens idealbild om de bryter mot 

principer som är direkt kommenderade av Gud. Argumenten framstår inte alltid som logiska, 

men att följa dem ändå är ett logiskt resonemang för deltagare i Jehovas vittnens diskursiva 

verklighet: principerna är ju kommenderade av Gud. Också genom att resonera utifrån 

bibelcitat i texten framställer författarna sina tolkningar som stödda av Gud. Bibelcitaten 

påminner läsarna om källan till kunskapen som författarna förmedlar. Det ger tyngd åt 

argumentationen på samma sätt som att framställa principerna som direkt förmedlade från 

Gud: det får texten att framstå som stödd av Gud. När församlingsmedlemmarnas relation till 

Gud och Bibeln uppdagas framstår också argumenten från Bibeln logiska; det är mer logiskt 

att följa vad man anser vara Guds ord än forskning producerad av ”världsliga” människor.   

 

Rapp Young identifierar en retorisk teknik som utgår ifrån uttrycket Kristen forskning. För de 

troende inom samfunden framstår ord som forskning och fakta som vedertagna begrepp, de 

lägger ingen större vikt vid att se vad begreppen verkligen innehåller i den kristna kontexten. 

Därmed får dessa begrepp, som exempelvis ”forskning”, lika stark betydelse som begreppen 

fått om de uttalades av en etablerad forskare.
136

 På samma sätt framstår Jehovas vittnens 

författares pseudovetenskapliga argument. Med genomgripande pseudovetenskapliga inslag 
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stärker författarna till synes argumentationen. För det otränade ögat framstår deras argument 

som underbyggda av forskning och fakta; deras semantiska manipulation av antalsbegrepp får 

majoriteten av befolkningen att framstå som de känner, tycker och delar erfarenheter med 

författarna. Ett liknande pseudovetenskapligt inslag i Jehovas vittnens broschyrer är 

författarnas frekventa referenser till bibelställen i fotnoterna. Att använda ett akademiskt 

referenssystem framställer texterna som mer logiska och tillförlitliga. Metoden alluderar 

också till vetenskapen, vilket kan skapa en känsla av professionalism och säker kunskap. 

Mooney visar att detta förekommer i hennes material. Hon menar att noterna ska föra 

tankarna mot akademisk korrekt text, samtidigt som det är ett populärt inslag i 

populärlitteraturen. Texten ska appellera både till akademiskt lagda personer och de mer 

populärvetenskapligt intresserade, menar Mooney.
137

 Argument som är underbyggda på det 

här sättet får mer tyngd och framstår som mer logiska och förnuftiga. Författarna använder sig 

också av lättförståeliga metaforer för att argumenten ska framstå som logiska. Genom att 

använda metaforer framställs argumenten som klara och förnuftiga. Däri banaliserar 

författarna problematiken i frågorna; frågor som egentligen är mer komplexa förenklas och 

negligeras.  

En förklaring till de pseudovetenskapliga inslagen som ska alludera till vetenskaplig forskning 

är den bristfälliga bildning som råder inom rörelsen. Liedgren Dobronravoff påvisar i sin 

doktorsavhandling att vittnen uppmanas att undvika högre utbildning än gymnasium. Studier 

på högre nivå anses ta för mycket tid från vittnenas riktiga arbete: Det som görs i 

församlingen, i det egna studiet av Bibeln och att gå i tjänsten. Istället uppmanas vittnena ta 

praktiska, simplare arbeten med fasta tider.
138

 Flera av intervjupersonerna i min tidigare 

undersökning vittnade också om att studium på högre nivå inte är brukligt. De menar att de 

tillåts göra det, men att det är olämpligt i rörelsens ögon, vilket därför leder till att i princip 

ingen gör det. En intervjuperson uttryckte i sammanhanget att erbjudanden som appellerar till 

intressen men riskerar det religiösa åtagandet kan vara frestelser konstruerade av Satan. 

Därför måste vittnena vara på sin vakt vid sådana erbjudanden. Det innebär i praktiken, enligt 

intervjupersonen, att många vittnen tackar nej till universitetsstudier om det riskerar det 

religiösa engagemanget. Penton skriver angående utbildning inom rörelsen:  

It is true that the society [Jehovas vittnen] has never placed an absolute 

ban on university attendance […] but the pressure to quit is sometimes 
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very great. Circuit overseers and elders have frequently preached publicly 

against higher education while elder and fellow publishers have 

sometimes made life extremely unpleasant for Witness students attending 

university.
139

  

Han beskriver sedan flertalet exempel där vittnen tvingats avbryta sin utbildning efter hot om 

uteslutning, vilket enligt Penton är vanligt.
140

 Enligt The pew forum on religion & public lifes 

stora statistiska kartläggning av religiösa rörelser har endast sex procent av Jehovas vittnen 

tagit examen på collegenivå och endast tre procent har studerat vidare efter det. Det är det 

lägsta antalet av samtliga religiösa rörelser som studerades i undersökningen.
141

 Det är tydligt 

att rörelsen hyser stark ovilja mot högre studier, även om de inte uttryckligen framställer det 

så. I bakgrund av Jehovas vittnens negativa inställning till högre utbildning adderat med den 

blinda tron på den styrande kretsen är de pseudovetenskapliga inslagen i argumentationen 

effektivare för vittnen än icke-vittnen, och för att förstå hur argumentationen ska fungera 

måste forskaren ta hänsyn till detta. Den akademiska skolningen vari många utvecklar 

kvalificerad källkritik är frånvarande i rörelsen. Det är en av anledningar till att författarna 

använder sig av de pseudovetenskapliga argumenten; de ser vetenskapliga ut för personer utan 

akademisk skolning.  

 

Groupthinking  
 

I den här kategorin behandlas tekniker som ska binda läsarna till rörelsen och få dem att ta 

avstånd ifrån världen utanför. Målet är att medlemmarna ska uppnå ett gruppsykologiskt 

tillstånd benämnt som groupthinking; ett tillstånd som författarna redan befinner sig i.    

Att forcera fram en önskan att vilja följa principer  

 

Vid flera tillfällen uppmanar författarna läsarna att vilja följa Guds principer. Läsarna ska 

aktivt assimilera idéerna om Guds principer och belöningen av att följa dessa. Här försöker 

författarna inte bara forcera en idé på läsarna utan också en önskan, ett begär. I kapitlet om 

tillfälligt sex i band ett skriver författaren följande: ”Om du försöker ha samma syn på otukt 

som Jehova kan du ’hata det onda’, även om det onda är sådant som är frestande. (Psalm 
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97:10)”
142

 Här uppmanas läsarna att hata det onda, även om det är något som de tycker om 

eller önskar sig. Läsarna uppmanas exempelvis att hata sex med sin flickvän före äktenskapet. 

Följande exempel behandlar också sex före äktenskapet: ”Kom ihåg att Jehova Gud ser 

mycket allvarligt på tillfälliga sexuella förbindelser, och det bör du också göra”.
143

 Här 

uppmanas läsarna att tycka likadant som Jehova. I följande exempel måste läsarna vara 

övertygad om att otukt är en hemsk handling i Guds ögon:  

 

På samma sätt måste du vara övertygad om att moralisk orenhet sårar Gud och 

till slut leder till hjärtesorg. Så arbeta på att utveckla och bevara en lika hög 

moral som Josef hade.
144

  

 

Hög moral syftar här på att undvika alla former av syndiga sexuella handlingar. Författaren 

uppmanar läsarna att övertyga sig själva, inte bara om en idé utan en känsla, en vilja, en 

önskan. Tidigare har jag behandlat hur författaren försöker övertyga läsarna om olika idéer, 

men här visar jag på hur författarna försöker forcera fram en vilja, en önskan. Det här är ett 

sätt att frammana en egen önskan från läsarna att vilja följa principerna. Om författarna 

övertygar personerna att de måste vilja följa principerna, även om de kan verka stränga, 

underlättar det argumentationen för kapitlenas huvudfrågor: att ta reda på var gränsen för 

omoraliskt sexuellt beteende går, och aldrig gå över den gränsen.   

De dåliga exemplen från världen  

 

Inom Jehovas vittnen förespråkas sparsamt umgänge med människor utanför rörelsen. Dessa 

omtalas som ”världsliga”, vilket syftar på att de är en del av ”världen”. Som nämnts tidigare 

anses världen vara styrd av Satan och människorna däri kan vittnen inte förlita sig på, då de är 

del av en syndig världsordning. I texterna används dessa idéer retorisk för att övertyga läsarna 

att följa principerna som behandlar sexuell moral: Genom att i texterna skilja moraliska ifrån 

icke-moraliska personer visar författarna på hur de önskar att läsarna ska leva. I samband med 

de omoraliska exempel som författarna ger förkastas beteendet och istället hänvisar dem till 

beteenden som Jehova önskar. Att delge läsarna omoraliska exempel för att sedan 

argumentera för ett motsatt beteende är en del av en större argumentationsteknik. De dåliga 

                                                           
142

 Ungdomar frågar, band 1:184. 

143
 Ungdomar frågar, band 1:187. 

144
 Ungdomar frågar, band 2:50. 



 

60 
 

exemplen ska få läsarna att ta avstånd ifrån handlingar men också människorna som begår 

dem. Detta för att knyta läsarna starkare till rörelsen och få dem att identifiera sig som 

rättrogna kristna med hög moral. Först exemplifierar jag omoraliska beteenden ifrån 

”världen”, något som förekommer frekvent i materialet. Senare visar jag på hur författarna 

försöker appellera till läsarna genom att hänvisa till en grupptillhörighet som 

rättfärdigsträvande människor, vilket är målet för många Jehovas vittnen.
145

  

På sida 183 i det första bandet finns två exemplifieringar av förkastligt beteende: ”’Vissa 

ungdomar träffas bara för att testa gränserna och se hur många de kan ha sex med.’– 

Penny”.
146

 ”’Killarna pratar öppet om det. De skryter om att de har en flickvän men ändå har 

sex med många andra tjejer.’ – Edward”.
147

 I citaten från ungdomarna visar författarna på hur 

omoraliska ”världsliga” kan vara. I kapitlet argumenterar sedan författaren för att detta är en 

förkastlig syn på sex och ingenting som en moralisk person ska ägna sig åt. I kapitlet ”Får vi 

det bättre ihop om vi har sex?” står följande:  

Men du kanske ändå känner dig frestad. ”Så kommer det inte bli för 

mig”, kanske du tänker. ”Alla har väl sex? Kompisarna i skolan skryter 

om att de har haft det, och de verkar inte må dåligt”. Du kanske till och 

med tänker lite som Sara i inledningen, alltså att sex kan göra att ni får ett 

närmare förhållande till varandra. Och vem vill bli retad för att vara 

oskuld? Så det är väl lika bra att göra som alla andra, eller? Nej, vänta nu 

lite!
148  

Sedan följer exempel på varför det vore dåligt att ha sex före äktenskapet, exempel som berör 

graviditet, ångest, försämrat förhållande till Gud etcetera. Häri låter författaren känna igen sig 

i den andra gruppen för att sedan abrupt bryta bandet. Istället för han fram budskapet: ”Tänk 

inte som dem! Gör inte som dem! Gör som oss, som Gud önskar och vad vi anser vara 

hälsosamt för kropp och själ.” Det är ett tydligt avståndstagande till de omoraliska personerna. 

En annan variant av tekniken är att visa på bibliska förebilder. Istället för att visa hur 

förkastligt värdsliga och ”okristna” personer agerar visar författarna på fullkomliga 

föredömen.   
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Bibliska förebilder 

 

Genom hela textmaterialet exemplifierar författarna med goda förebilder ifrån Bibeln. I 

Ungdomar frågar, band 2 finns flera välillustrerade exempel på bibliska föredömen, som 

benämns som förebilder. Det är en till två sidor som ägnas personen och artiklarna förläggs i 

kapitel de passar. Vi ska se på ett par exempel: Den shulemitiska flickan är en kvinna som 

författaren framställer som det perfekta exemplen för hur människor ska förhålla sig till heta 

känslor i ett förhållande. Hon uppvisade kyska, omdömesfulla och förnuftiga beslut trots sin 

starka längtan.
149

 Josef utgör ett annat exempel. Hans reaktion mot kvinnor som ville ha sex 

med honom framstår som föredömlig. Han bokstavligen flydde ifrån en kvinna som enträget 

försökte ha sex med honom. Han motiverade detta med att han inte kunde göra ont och såra 

Gud, vilka är konsekvenser av otukt.
150

 Dessa två exempel är uttryckliga förebilder för 

läsarna. Författarna uppmanar läsarna att följa personernas goda exempel och vilja vara som 

dem. Det ska leda till att läsarna anstränger sig än hårdare för att leva efter Guds principer.  

Genom att exemplifiera med dåliga och bra exempel i texterna, och tydligt visa på vilka som 

läsarna ska identifiera sig med, försöker författarna skapa en tydlig grupptillhörighet hos 

läsarna. De ska försaka och förakta ”världen” och istället sträva efter rörelsens ideala livsstil.  

Dessa två tekniker leder in på en tredje teknik som har för avsikt att ena gruppen  

Att ena gruppen 

 

Detta avståndstagande till ”världen” och identifiering med bibliska föredömen är viktiga 

beståndsdelar av en annan teknik som jag benämner som Att ena gruppen. 

Författarna framställer Jehovas vittnen som en exklusiv grupp vari människor med korrekt 

livsåskådning får befinna sig. Författarna tar avstånd ifrån människor som inte har samma 

höga moralnormer, och framställer Jehovas vittnen som en grupp som är speciell att tillhöra:  

 

Kom ihåg: Om du lever enligt Bibelns moralnormer, så är det så du har valt att 

leva, och du har full rätt att göra det. (Josua 24:15) Du behöver inte skämmas 

över din åsikt. (Psalm 119:46).
151
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 I samma kapitel står också: ”När det gäller populära uppfattningar har de kristna modet att gå 

mot strömmen”.
152

 I exemplen uppmanar författarna läsarna att känna sig speciella; som 

människor som vågar gå mot strömmen och har styrkan att leva efter Guds önskan. 

Författaren uppmanar också läsarna att känna stolthet över sin tillhörighet och de låter läsarna 

förstå att de är priviligierade som får tillhöra rörelsen:  

 

Var stolt över din tro. Det är inte ovanligt att ungdomar är stolta över att få stå 

upp för något de tror på. Du har förmånen att få stå upp för Guds normer genom 

ditt uppförande. Så skäms inte för hur du ser på sex utanför äktenskapet.
153

  

 

Moderna idéer om bland annat sexualitet avfärdas liksom de människor som tillägnar sig dem. 

I följande exempel syns avståndstagande gentemot dem som inte ”håller fast vid Bibeln”, de 

som inte strängt förhåller sig till rörelsens förordningar: ”Synen på homosexualitet kan variera 

mellan olika generationer och olika länder. Men de kristna vill inte föras ’hit och dit av varje 

lärdomsvind’. (Efesierna 4:14) Nej, de håller fast vid vad Bibeln säger”.
154

 

 

För att tillhöra gruppen är det nödvändigt att ta avstånd ifrån världsliga människor, som 

klasskamrater när de ägnar sig åt orena samtal. Det är viktigt att läsarna är noggranna med 

vilka de umgås med:  

Tänk efter vilka du umgås med. Om dina klasskompisar börjar prata om 

sex kanske du känner dig frestad att också vara med i samtalet – bara för 

att inte verka annorlunda. Men det gör det bara svårare för dig att 

kontrollera dina tankar. Så vad skall du göra – bara resa dig och gå 

därifrån? Absolut, och du behöver inte tycka att det är pinsamt.
155  

Att vara noggrann med vilka man umgås med återkommer flera gånger i materialet och det 

nämndes ofta av intervjupersonerna i min tidigare undersökning. I citatet syns hur läsarna ska 

ta avstånd ifrån vissa människor som ägnar sig åt omoraliska handlingar. Men den 

eftersträvansvärda gruppen innefattar inte ens alla församlingsmedlemmar, eller ens alla döpta 

vittnen. Gruppen innefattar de som noggrant lyder Jehovas bud, och strävar efter att strängt 
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följa livsreglerna. I en faktaruta benämnd ”tips” skrivs följande: ”Undvik att umgås med dem 

som inte har hög moral, även om de säger att de har samma religiösa övertygelse som du”.
156

 

Med samma ”religiösa övertygelse” betyder de som också är medlemmar i Jehovas vittnen. 

Läsarna ska alltså vara uppmärksamma på dåligt umgänge, även inom rörelsen. Läsarna ska 

inte bara identifiera sig som Jehovas vittnen, utan som rättrogna Jehovas vittnen som gör sitt 

yttersta för att leva upp till Jehovas principer.  

Författarna försöker skapa en gruppmentalitet där medlemmarna i gruppen skiljer mellan vi 

och dem. Det finns redan starka band mellan Jehovas vittnen gentemot ”världen”. Detta 

anspelar författarna på genom att i argumentationen kring sexualitet visa på dåliga 

”världsliga” exempel och sedan tala om hur de korrekta beteendena är i Guds ögon. 

Författarna vill skapa en identitet hos läsarna som rättfärdigsträvande församlingsmedlemmar 

i Jehovas vittnen, som kan skilja mellan riktiga ”kristna” och ”världsliga” samt ”falska 

kristna” människor. Genom att frekvent hänvisa till Jehova och Bibeln fastställer dem att 

deras livsregler är grundande av den högsta auktoriteten och makten. Därför är deras livsstil 

alltid bättre i förhållande till ”världsliga”. Det uttrycks i Vad lär Bibeln? att medlemmarna ska 

sträva efter att vara rättfärdiga vittnen. Detta är en grupptillhörighet som övertygade vittnen 

ska sträva efter att tillhöra.
157

 Genom att appellera till läsarnas känsla för grupptillhörighet - 

genom att appellera till deras önskan att särskilja sig från ”världen” – övertygar författarna 

läsarna om att de sexuella morallagarna är korrekta och eftersträvansvärda.  

 

Passiv och aktiv roll i sexuella akter 

 

Vi några tillfällen i texten beskrivs deltagarna i föräktenskapligt sex som skyldiga, och 

medvetna om vad de gör. Vid andra tillfällen framstår dessa personer som mer oskyldiga 

genom att de blir lurade eller pressade att ha sex. Författarna önskar införa en dubbel syn på 

de församlingsmedlemmar som begår otukt. Den ena synen är att församlingsmedlemmar 

givetvis inte vill ha sex eller begå en oren sexuell handling, men de luras, lockas eller pressas 

till att göra det. Den andra synen framställer aktörerna som skyldiga och medvetna om deras 

brott mot Jehovas regler. I den första synen beskrivs inte riktigt de sexuella handlingarna som 

aktörernas fel; sexuell lust framstår mer som en drog som läsarna ska avhålla sig ifrån och den 

sexuella lusten beskrivs som något som kan drabba dem och måste behärskas. Författarnas 
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passivisering av aktörerna gestaltas väl i två exempel som behandlar problematiken med 

onani: ”När man når puberteten kan de sexuella känslorna bli väldigt starka. Det kan leda till 

att man börjar onanera, och det kan sedan bli en vana”.
158

 Meningarna passiviserar aktörerna: 

onani framstår som något som kan ske bara sådär utan att man tänker på det: Helt plötsligt är 

det en vana. Den aktiva handlingen utförs, men författarna trycker inte på att uppsåtet är 

felaktigt. Om författaren istället skrivit ”att göra det till en vana, eller ... gör att många börjar 

onanera” framstår onani som ett medvetet brott mot Guds lag. Det är dock viktigt att tillägga i 

sammanhanget att onani inte betraktas med samma allvar som otukt, även om det ska 

undvikas. Det andra exemplet från onaniproblematiken lyder: ”Om du försöker övervinna 

vanan att onanera men får ett återfall, ge inte upp kampen!”
159

 I ord som återfall och kamp 

döljs återigen varifrån känslorna kommer. Det är ju från den egna personen de sexuella 

begären kommer, inte utifrån. Återfall är en term som används vid tal om droger och andra 

beroendeframkallande vanor, häri förmildras beteendet med hjälp av ordet. Om beteendet 

jämförs med ett missbruk blir aktören inte lika personligt ansvarig för beteendet. Om 

författaren istället skrivit ”men misslyckas”, eller ”inte kan kontrollera dina syndfulla begär”, 

blir läsarna mer aktiv i ”kampen”. I originalets ordval syns det hur författaren passiviserar 

beteendet genom valet av ordet återfall.    

I kapitlet ”Får vi det bättre ihop om vi har sex?” exemplifierar författaren en riskabel situation 

för vitten genom en berättelse:  

 

Men nu när de sitter här i bilen i månskenet vill John göra mer än 

bara prata. Under de här månaderna har de bara hållit varandra i 

handen och de har knappt kyssts. Sara vill inte gå längre än så. Men 

samtidigt vill hon inte att det ska ta slut med John.
160

  

 

Här framställs Sara som det goda kristna (och kvinnliga) föredömet som inte vill ha sex men 

riskerar att luras till det av rädslan att förlora sin pojkvän. Författaren framställer henne som 

naiv och oerfaren av sex: av sammanhanget kan utläsas att hon är oskuld genom att de 

”knappt har kyssts” och Sara ”inte vill gå längre”. Ändå slutar berättelsen med att Sara och 

John begår otukt för att Sara inte vill göra slut med John. Författaren konstaterar att 
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förhållandet kommer förändras till det sämre efteråt och vidare i kapitlet beskrivs en uppsjö 

av digra konsekvenser av handlingen.   

 

Följande exempel är intressant då flickan som framstår som föredömlig också framstår som 

våldtagen, trots att det inte nämns tidigare att samlaget var ofrivilligt:  

 

Om någon försöker locka dig till ett orent uppförande, visar han då 

verkligen att han älskar dig? När en kille tvingar en tjej att våldföra sig på 

sin kristna fostran och sitt kristna samvete, bryter han mot Guds lag [...] 

Och när en tjej villigt ger efter låter hon sig utnyttjas.
161

 

 

Här är det inte tjejen som killen våldför sig på utan hennes kristna fostran och samvete. Här är 

det killen - som på grund av sitt handlande inte framstår som en församlingsmedlem själv – 

som lurar tjejen och till och med delvis forcerar samlaget. I exemplet syns hur ett gott vittne 

förväntas uppföra sig: tjejen vill inte ha sex. Samtidigt varnar författaren tjejer för sådana här 

killar. Både tjejen och killen i sammanhanget fungerar som exempel. Flickor ska efterlikna 

tjejens ovilja till föräktenskapligt sex, och pojkar ska ta avstånd ifrån killens agerande. I 

uttrycket ”villigt ger efter låter hon sig utnyttjas” är passivt och aktivt. Att ”frivilligt ge efter” 

är ett aktivt val, men att ”bli utnyttjad” är passivt. Fler exempel på passivt aktiva handlingar 

finnes längre ned.  

 

Genom att framställa församlingsmedlemmar som personer med goda föresatser, med viljan 

att lyda Guds lagar, målar författarna upp en bild av medlemmarna i rörelsen som goda 

exempel och föredömen i ”världen”. Författarna försöker skapa en självbild av medlemmarna 

som moraliska och lydiga inför Jehovas bud. Den föredömliga självbilden proklameras också 

för i Vad lär Bibeln?.
162

 Denna självbild ska läsarna identifiera sig med och formas efter. 

Detta skrivs uttryckligen i en ”faktaruta” i ett kapitel som behandlar sexuella tankar: ”Det du 

tillåter dig att tänka på kan forma din personlighet och påverka dina handlingar. (Jakob 1:14, 

15)”.
163

 Uppenbarligen tror författarna att tekniken fungerar. Genom att läsarna tänker på sig 

själva som moraliska och lydiga minskar risken för att de ska begå otukt, vilket är målet med 

texterna.  
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Den andra synen framställer de som begår otukt som medvetna om vad de gör, att de har 

kontroll och ansvar över sitt eget handlande. Ingenstans indikeras att personerna skulle vara 

omedvetna om att preäktenskapligt sex är en svår synd. Detta tas för givet i texterna. Den 

andra synen förkastar beteendet; aktörerna framstår som skyldiga och aktiva i den sexuella 

akten. Som en varning till unga församlingsmedlemmar som kan lockas att ha sex skriver 

författaren i kapitlet ”Får vi det bättre ihop om vi har sex?”: ”De som vill att du ska ha sex 

tänker bara på sig själva och sina egna intressen. (1 Korinthierna 13:4, 5)”.
164

 Här framstår 

människor som vill ha sex som egoistiska predatorer, likgiltiga inför de unga vittnenas 

känslor, stolthet och ansvar inför Jehova. En sådan människa vill ingen rättrogen ”kristen” 

likna. Personerna som varnas för i citatet ovan framstår som fullt medvetna om deras 

handlingar; de hårda orden om själviskhet ger inget utrymme för förståelse eller förlåtelse.   

Här följer två exempel där både en passiv och aktiv syn på sex förmedlas:  

Om du ger efter och har sex utan att vara gift så förnedrar du dig själv 

genom att ge bort något som är mycket värdefullt, och det gäller oavsett 

om du ar tjej eller kille. (Romarna 1:24).
165

  

”Ger efter” indikerar att läsarna inte tar initiativet till sex utan mer går med på det. Detta 

framstår som en passiv handling. I exemplet framstår aktören ha grundinställningen att 

preäktenskapligt sex är fel: att ”ge efter” indikerar att man gör något med motstånd. Samtidigt 

tillskrivs aktören en aktiv roll när denne ”ger bort något värdefullt”. I den aktiva synen på 

otuktiga människor skuldbelägger författarna läsarna om de har haft eller funderar på att begå 

otuktiga handlingar. Författarna låter läsarna förstå att de som begår otukt har gjort sig 

skyldiga till något hemskt, så hemskt att de inte hamnar i paradiset hinsides om de fortsätter. 

Skuldbeläggandet är direktare än exempelvis argumentationstekniken som lägger 

förväntningar från Gud och författarna på läsarna. Det står utskrivet tydligt att de som bryter 

mot den här principen ”förnedrar” sig själva, eller att de forcerar sig på andra och endast 

tänker på sig själva. Anklagelserna är uttalade och direkta. De är väldigt allvarliga, framför 

allt för människor som önskar upprätthålla hög moral är förnedring ett kraftigt uttryck. Att 

tvinga sig på någon är också en mycket allvarligt förseelse av människor med krav på sig att 

vara goda föredömen. De läsare som gjort sig skyldiga till otukt eller fantiserat om det ska 
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känna skuld, och deras skuldfulla sinnelag ska förhindra att de begår otukt i fortsättningen. I 

det sista exemplet beskriver författaren att läsarna har ansvar för sina sexuella handlingar, 

även om det kan vara svårt att ha full kontroll över begären: ”Även om du inte har fullständig 

kontroll över dina begär så har du kontroll över dina handlingar. Du kan välja att inte ge efter 

för orätta begär.”
166

 Här framgår det att läsarna har ett val, vilket indikerar att läsarna är 

medvetna om problemet och ansvarar för sina beteenden. I den aktiva rollen i sexuella akter 

tillskrivs syndare direkt ansvar och därmed stor skuld för handlingen. 

Groupthinking - teoretiska ingångar 

 

Det finns en möjlig förklaring till teknikerna som försöker forma läsarnas självbild; en 

förklaring baserad på Berger och Luckmanns socialisationsteori, presenterad i deras verk 

Kunskapssociologi (1998). Kortfattat och förenklat innebär det att personen slipar ner, 

förändrar, adderar till sina personliga egenskaper för att uppfylla en idealidé om sig själv, en 

bild som makten försett personen med. Personen betvingar sina känslor, idéer och önskningar 

för att övertala sig om att denne uppfyller kraven som idealperson.
167

 Makten som i det här 

sammanhanget är författarna, eller den styrande kretsen, försöker införa en idealbild om hur 

sanna kristna ska vara hos läsarna. Det är viktigt att läsarna assimilerar idealbilden för att de 

ska kunna uppfylla de höga krav som författarna ställer på dem. Denna idealbild presenterad 

av författarna är också ett uttryck för det gruppsykologiska tillståndet groupthinking. 

Granström behandlar det psykologiskt fenomenet benämnt i sin bok Dynamik i arbetsgrupper 

(2006). Han definierar det som 

 

[…] en bristfällig analys- och beslutsprocess som beror på att medlemmarnas 

strävan efter enighet begränsar viljan eller förmågan till realistiska värderingar 

och förmågan att pröva alternativa handlingsstrategier.
168

  

Granström listar symptom på det gruppsykologiska tillståndet. Det finns oftast en övertro på 

gruppens förmåga, deltagarna anser sig vara en elitgrupp. Deltagarna uppfattar också gruppen 

som moraliska föredömen; de moraliska besluten behöver inte ifrågasättas. Gruppen har 

stereotypa föreställningar om dess motståndare och målar världen i svart eller vitt. 

Motståndare målas ofta upp som representanter för det onda. Det råder ofta en självcensur 
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inom gruppen. Inhemsk kritik accepteras inte, istället kan sanktioner följa för kritiska åsikter. 

Informationsflödet in i sådana här grupper är mycket selektivt. De undviker att kunskap som 

står i strid med deras uppfattningar om sig själva och sina idéer. Det viktigaste målet för 

gruppen är att behålla enighet och aldrig ifrågasätta gruppens handlingar. Jag ska visa hur 

dessa symptom stämmer väl in på Jehovas vittnen.  

Att forcera fram en vilja at följa principer är en teknik som uttrycker författarnas övertro på 

att alla församlingsmedlemmar, egentligen alla människor, kan leva strängt efter regler 

principer. Denna övertro uttrycker groupthinking från författarnas sida. De tror att deras 

rörelse - utsedd av Jehova och med den enda sanna tron – har möjlighet att ge alla människor 

ett lyckligt, rättfärdigt liv genom att de följer Guds principer. Principerna är givna av Gud för 

människan att leva efter. De är perfekta och för hennes eget bästa. Tekniken är också ett 

uttryck för en ”inneboende moral som inte behöver ifrågasättas”,
169

 vilket också är ett 

symptom på groupthinking. Författarnas kan påtvinga läsarna den höga sexuella moralen för 

att de är övertygade om att den är korrekt. Moralkoden är av Gud given och därför motiveras 

sådana här argumentationstekniker. Det återkommer i argumentationsteknikerna: att 

teknikerna kan motvieras med att författarna förmedlar och övertygar läsarna om en 

moralkodex som är given av Gud.  

Sexualprinciperna kräver oerhört mycket av medlemmarna. De får inte sexuellt stimulera sig 

förrän de är gifta, vilket många aldrig blir. Att författarna tror att så kan ske är tecken på 

väldigt starkt tro, en överdriven tro, på medlemmarnas förmåga. I den passiva sexrollen 

framträder också den självbild som författarna försöker odla bland läsarna. Däri framstår 

vittnena vara mer offer än förövare i sammanhanget och skuldbeläggs inte lika uttalat för 

händelsen. Församlingsmedlemmarna framstår som personer med gott uppsåt som luras av 

den förgätliga lusten, kanske pådriven av Satan, att begå handlingen. Men flera exempel visar 

att de ångrar sig efteråt.  

Att ena gruppen kring bra och dåliga exempel är tecken på groupthinking. Granström menar 

att ett symptom på groupthinking är att gruppen är ”övertygade om sin egen förträfflighet”,
170

 

att de är en elitgrupp. Jehovas vittnen anser sig vara en unik kristen grupp, de har den enda 

sanna kristna tron; deras sätt att tolka Bibeln och deras principer är de enda rätta. De kan 

därigenom utläsa det enda moraliska levnadssätt som Gud godkänner. Detta formar rörelsens 
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självbild, vilket syns i mitt material. Författarna är måna om att läsarna ska se sig som 

föredömen, att de ska leva som föredömena i Bibeln. Samtidigt ska de ta avstånd ifrån 

människor som inte lever upp till de höga moralkraven. Det skapar en 

mikrouteslutningsmekanism som innebär att medlemmarna ska hålla sig kort med människor 

som inte upplevs sträva efter rättfärdighet. I de dåliga exemplen syns också en ”stereotyp 

föreställning om fienden”,
 171

 vilket också är ett symptom på groupthinking. Icke-medlemmar 

framstår som sexuella predatorer som utnyttjar och bedrar för att få komma till, samtidigt 

skryter de om sina bedrifter. De uppvisar över lag ett respektlöst slit-och-släng-förhållande till 

sex. Än tydligare är författarnas verklighetsbild som svart eller vit. Granström påpekar att 

svart-vitt tänkande är ett typiskt groupthinking-drag.
172

 Det finns inget positivt över 

huvudtaget med preäktenskapligt sex, och inget positivt att säga om de som brukar det. Alla 

konsekvenser av sex före äktenskapet är negativa, även om ”världsliga” påstår att de har stora 

nöjen av det ser verkligheten annorlunda ut. Egentligen får de inte ut så mycket av sexet.
173

 

Sexualitet inom Guds gränser däremot är vackert, rent och tryggt, utan könssjukdomar och 

predatoriska deltagare.  

Det viktigaste symptomet för groupthinking - att alla ska tycka och tänka lika, och ingen får 

ifrågasätta gruppens agerande – uttrycks även i annat material än det jag har undersökt. 

Uttryck för rörelsens känslighet mot inbördes och utomståendes kritik återkommer i mitt 

material, men också i vittneslitteratur i övrigt, samt i min förra undersökning. Den starka 

konformitet som råder inom rörelsen innebär att vittnena förhåller sig strängt till exempelvis 

sexualmorallagar. En medlem som ifrågasätter rörelsens principer anklagas för svag 

”andlighet” och kan i värsta fall riskera uteslutning. Utöver uteslutningsmekanismen råder 

också ett vidare straff- och kontrollsystem inom rörelsen som ska se till att alla medlemmar 

lever moraliskt.
174

 Utomståendes kritik avfärdas som Satans metod för att skada den oas av 

rättfärdighet som råder i en värld styrd av honom. Det syns också i vilken populärkultur 

medlemmarna starkt rekommenderas att avhålla sig ifrån; populärkulturella uttryck för kritik 

mot rörelsen och dess idéer är inte brukligt att konsumera.
175

 Här syns det selektiva 

informationsflödet i gruppen, ett groupthinking-symptom enligt Granström. Kritik mot 
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rörelsen och dess idéer ska strypas vid ett tidigt stadium; medlemmarna ska helt enkelt inte 

konsumera litteratur, TV-program eller dylikt med gruppkritiska budskap.  

Medlemmarna förväntas leva som föredömen och med en stark gruppkänsla. Rörelsen påstår 

sig ha Guds perfekta livsregler och däri finns inget utrymme för kritik. Det visar sig tydligt 

hur medlemmarna anpassar sina egna tolkningar till den styrande kretsens i min förra 

uppsats,
176

 och denna inställning syns också i mitt nya material. Uttrycken ”att forska i 

skrifterna” eller ”studera Bibeln” är vanligt förekommande, både i vittneslitteratur och i de 

intervjuer jag gjorde till förra uppsatsen.
177

 Uttrycken syftar till att medlemmarna själva ska 

studera Bibeln för att övertyga sig om budskapet däri, men budskapet är likställt med den 

styrande kretsens tolkning. Det finns inget egentligt utrymme för egna tolkningar om de 

strider mot rörelsens. Att ”forska i skrifterna” är ett bedrägligt uttryck, för forskning innebär 

att aktören söker ny kunskap; uttrycket i det här sammanhanget betyder att läsa i Bibeln för att 

finna stöd hos de redan etablerade tolkningarna inom rörelsen. Det syns hur den styrande 

kretsen på olika sätt försöker övertala medlemmarna att försaka sina tidigare åsikter gällande 

sexualitet och istället anamma rörelsens inställning till ämnet.  
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Slutsatser  

 

Författarna av Jehovas vittnens publikationer för ungdomar och andra församlingsmedlemmar 

är starkt präglade av en mångfald argumentationstekniker. Teknikerna återkommer och 

varierar men dess mål är desamma: att strängt betvinga läsarna att förhålla sig till rörelsens 

doktriner angående sexualitet. Sexualiteten inom kristendomen har under lång tid präglats av 

kyskhet och stoicism. Även om ett mer tillåtande klimat idag råder på flera håll inom den 

västerländska kristendomen kvarstår ett motstånd mot promiskuitet.
178

 Detta tar sig tydliga 

uttryck i Jehovas vittnens publikationer som studerats i den här uppsatsen. För att stävja 

sexualiteten använder sig författarna av tekniker som inbegriper skuld, tvivel, 

gruppmentalitet, till synes logiska argument och att ge näring åt redan etablerade 

trosuppfattningar skapade i den religiösa diskursen.  

Inom kategorin Skuld återfinns argumentationsteknikerna Alludering till Satan, Positiva 

förväntningar från författaren och Jehova och Uppmaning att inte göra Jehova ledsen. 

Alluderingar till Satan är ett sätt att påminna läsarna om vilken makt som ligger bakom 

syndarnas snedsteg. Det är vedertagna kunskaper inom rörelsen att Satan har inflytande i 

världen och önskar leda människor ifrån Jehova. Genom att diskret påminna läsarna om 

Satans påverkan anklagas läsarna att gå Satans ärende om de bryter mot rörelsens principer 

angående sexualitet (och alla andra principer). Författarna uppvisar förväntningar från dem 

själva och från Jehova på läsarna; förväntningar som framställs som lagom stränga och 

uppnåbara för samtliga vittnen. Men att helt avhålla sig från sexuella aktiviteter är både 

krävande och tärande, vilket delvis medges av författarna, men utgör inga ursäkter för 

moraliskt klandervärt beteende. Genom att anspela på Jehovas känsloliv med återkommande 

uppmaningar att inte såra Honom ska författarna skapa empati och skuld hos läsarna. 

Syndfulla handlingar sårar personen de ska älska mest. Hur kan de medvetet såra personen 

som de ska älska mest? Sammantaget skapar dessa tekniker skuldkänslor hos läsarna; 

skuldkänslor som ska förhindra dem att bryta mot sexualmoralnormer. Läsarna blir medvetna 

eller påminns om att de ska svara Satans anklagelse och stå emot hans frestelser för att inte 

vara en del av hans ondskefulla världsordning. Förväntningar från författare och Jehova 

skapar skuldkänslor när läsarna inte uppnår dessa. Skuldkänslorna ska driva dem att öka 

ansträngningen att leva efter rörelens principer.  
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Kategorin Tvivel består av argumentationsteknikerna Empati och korrigering, Författarna 

inhyser tvivel i läsarna och Läsarna ska övertyga sig själva. Författarna spelar på tvivel för att 

läsarna inte ska lockas in i omoraliskt beteende. Genom att inhysa tvivel på ”världens” livsstil 

ska författarna styra läsarna att vända sig till rörelsens levnadssätt. Läsarnas eventuella tvivel 

på rörelsens doktriner är än viktigare att motverka. Det görs inte endast genom att förtiga 

tvivlet, tvärtom lockas tvivel fram hos läsarna genom att de själva får blotta sina tvivlande 

känslor inför sig själva. Författarna uppmanar inte läsarna att tvivla i allmänhet utan tar upp 

specifika ämnen inom vilka tvivel kan uppstå; ett vanligt exempel är vilken beröring som är 

acceptabel ogifta par emellan. Genom att leda läsarna i tvivlet - hjälpa dem att locka fram 

tvivlande tankar - kan dessa tankar belysas och diagnotiseras som syndiga varefter lämpliga 

åtgärder föreslås. Åtgärderna kan bestå av bön eller ökad ansträngning att hålla syndiga tankar 

borta.   

Att nära istället för att övertyga är en kategori i vilken följande tekniker ingår: Summerande 

avsnitt, Förberedande text, Citat som fångar blicken, Summerande frågor, Olycksbådande och 

uppmanande rubriker. Teknikerna ska styra läsningen och förenkla vidare argumentationen i 

texten. Genom dessa tekniker låter författarna läsarna förstå vilka åsikter och attityder som 

förväntas av dem. Det gör att läsarna tidigt förstår vilka poängerna i kapitlen är och kan 

anpassa sin läsning och tolkning av texten utifrån de förväntningar som infogats i dem. Detta 

underlättas av att de flesta medlemmarna vill undvika tvivel; tvivlare accepteras inte i rörelsen 

och kan riskera uteslutning, vilket rämnar den före detta medlemmens sociala och existentiella 

trygghet.  

Till synes logiska argument är en kategori som behandlar hur författarna framställer argument 

som starka genom att hänvisa till auktoriteter som Bibeln eller forskning, eller genom att 

använda förenklande metaforik. Inom kategorin återfinns teknikerna Pseudovetenskap, 

Referenser till Bibeln, Principerna framställs som givna av Gud och Bibeln och Metaforer. 

Genom att generellt hänvisa till forskning, som tekniken pseudovetenskap behandlar, framstår 

författarnas argument som stödda av empiri. Genom att framställa principer direkt 

kommenderade av Gud eller genom bibliska referenser stärks också argumenten på ett sätt 

som många vittnen har svårt att motsäga. Med hjälp av metaforer förenklas problematik kring 

principerna; istället framstår dem som självklara och relativt enkla att följa. Förmodligen 

fungerar teknikerna bättre på Jehovas vittnen än personer med källkritisk skolning; vittnen har 

över lag låg utbildningsnivå och universitetsstudier ska undvikas. Detta gör att den 

källkritiska hållningen vi på en akademisk nivå vant oss vid knappast praktiseras av 
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församlingsmedlemmarna. Det gör att sådana argumentationstekniker förmodligen i högre 

grad fungerar på Jehovas vittnen. Det är också viktigt att ta hänsyn till den religiösa diskursen 

inom rörelsen. Argument som för utomstående framstår som obetydliga och ologiska kan 

inom rörelsen vara självklara och fullt logiska. Och även om argumenten till och med för 

medlemmarna framstår som ologiska kan det ändå vara logiskt att följa dem: de är ju 

kommenderade av Jehova, full förståelse är inte alltid nödvändig.   

Den sista kategorin benämner jag som groupthinking. Däri ingår tekniker som på olika sätt 

stärker gruppmentaliteten hos läsarna och ska få dem att känna sig priviligierade för att de 

tillhör rörelsen. De ska känna starka band med andra vitten och ökat avståndstagande till 

människor av ”världen”. Argumentationsteknikerna benämns som Att forcera fram en önskan 

att vilja följa principer, De dåliga exemplen från världen, Bibliska förebilder, Att ena gruppen 

och Passiv och aktiv roll i sexuella akter. Inom gruppen ska de också nära en självbild som 

författarna framställer som önskvärd; en självbild vari strikt förhållande till sexualmoral är av 

yttersta vikt. Resultatet visar på att författarna önskar att medlemmarna ska dela ett 

gruppsykologiskt tillstånd kallat groupthinking. Det innebär att medlemmarna är så måna om 

enighet inom gruppen att det påverkar deras analysförmåga. Det råder en övertro på gruppens 

moraliska och värdemässiga beslut, och alternativa idéer motverkas aktivt. Det uppdagas 

också att författarna är påverkade av det psykologiska fenomenet, vilket kan förklara deras 

energiska och varierande försök att konfirmera läsarna till att följa Jehovas bud såsom 

författarna uttolkat dem.  

I de identifierade argumentationsteknikerna uppkommer också ett ramverk som andra 

forskare kan använda. De identifierade teknikerna och dess tilltänkta användningssätt kan 

fungera som inspiration i närmandet av religiösa rörelsers skriftliga argumentationstekniker. 

De kan också direkt prövas för att vederlägga de hypoteser som bedrivs i den här uppsatsen. 

Ramverket är lämpligast att använda på religiösa grupper, men kan med fördel också 

användas på andra grupper vars mål är att övertyga medlemmar om gruppens principer.  

Det som förvånade mig mest i undersökningen var argumentationsteknikernas detaljrikedom 

och den noggrannhet med vilket övertygningsarbetet görs. Det framgår tydligt att ingenting 

lämnas åt slumpen inom organisationen - allting ska kontrolleras in i minsta detalj, vilket 

ytterligare kan stödjas av min föregående uppsats. Medlemmarnas mentala och fysiska 

rörelseutrymme ska begränsas för att förhindra utsvävningar i strid med Jehovas vilja. Det 

syns också tydligt hur medvetna författarna till texterna är om de tvivel, drifter och 
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reflektioner som hör framför allt ungdomen till, därför sätts det in extra resurser för att 

förhindra sådana känslor. Det är i linje med rörelsen kontrollbehov och övertygningsarbete att 

två broschyrer på sammanlagt 640 sidor produceras för att undervisa medlemmarna i vad som 

får och inte får göras, får och inte får tänkas. Dessa broschyrer, som jag undersökt, behandlar 

långt mer än bara de aspekter av sex som är uppsatsens avgränsning, de ämnar behandla hela 

livet. Övertygningsprocessen kan genomföras med hjälp av mildare eller hårdare 

argumentationstekniker. Det finns tekniker där författarna ställer sig på läsarnas sida och 

uttrycker förståelse och empati för deras problematik och tvivlande reflektioner. Men det 

finns också tekniker som skoningslöst beskyller läsarna för svag andlighet, ont uppsåt och 

respektlöshet gentemot Jehova. Oavsett angreppsteknik avser författarna att bända upp, 

omtumla, infiltrera, belysa och dissekera läsarnas sinne och göra dem mottagliga för en 

personlig omvandling; en process i vilken läsarna görs till rättrogna vittnen genom förledande, 

men övertygande argumentationstekniker. Dessa argumentationstekniker ska sedan försvara 

dem mot ”världens” och deras egna angrepp mot Jehovas moraliska livsprinciper.  
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Sammanfattning  

 

Uppsatsens syfte är att identifiera och förstå argumentationstekniker i skriven text från den 

religiösa rörelsen Jehovas vittnen. Syftet är också att bidra med ett teoretiskt och metodlogiskt 

ramverk för andra forskare. För att begränsa mig fokuseras sexualitet och hur författarna till 

texterna försöker övertyga medlemmarna om att följa rörelsens doktriner angående detta. Jag 

använder mig av en modifikation av den etablerade grundad teori-metoden. Empirin 

analyseras delvis utifrån enstaka begrepp hämtade från Mooneys forskning från 2005, men 

den övergripande materialbearbetningen görs förutsättningslöst utan teoretiskt stöd.  

Teoretiska modeller och begrepp används istället i analysen för att förstå hur 

argumentationsteknikerna är tänkta att fungera. Teorierna är hämtade från bland andra 

Foucault, Meerloo, Ben-Ze'ev, Mooney, Berger och Luckmann, Granström och Rapp Young. 

I uppsatsen identifieras ett stort antal argumentationstekniker inom fem kategorier som är 

benämnda Skuld, Tvivel, Att nära istället för att övertyga, Till synes logiska argument och 

Groupthinking. Inom kategorin Skuld återfinns tekniker som spelar på läsarnas skuldkänslor, 

och inom kategorin Tvivel fokuseras tekniker som spelar på läsarans tvivelskänslor. Att nära 

istället för att övertyga är en samling argumentationstekniker vars syfte är att nära redan 

etablerade uppfattningar hos läsarna. Till synes logiska argument behandlar tekniker som 

utgörs av semantiskt manipulering och Groupthinking innehåller tekniker som ska binda 

läsarna till rörelsen och få dem att ta avstånd ifrån världen utanför. Målet är att medlemmarna 

ska uppnå ett gruppsykologiskt tillstånd benämnt som groupthinking.   
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