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Abstract 
The reason behind this essay has been to study if previous research is relevant for 
Jehovah’s Witnesses in Sweden and see if secularization has affected the organization 
or not. The empirical material is made from two qualitative group- interviews and open 
observations during two meetings in the Kingdom Hall. These studies were performed 
in Oskarshamn and Mönsterås during the month of February. The reason that these 
studies have been limited to Oskarshamn and Mönsterås is mainly because they were 
the only ones willing to do an interview.  According to previous research by James A. 
Beckfors and Andrew Holden, it has been shown that the Jehovah’s Witnesses hasn’t 
been affected by secularization, neither by new interpretations nor from the decrease of 
predicators. In my study, the interviewees have experienced secularization over the last 
10-15 years while they are out preaching the religion. The organization of Jehovah’s 
Witnesses in Sweden has been setting up rules for the members to follow, such as not 
live together before marriage or not get tattoos. This is rules set up to keep a distance 
between the members and the society and therefore the organization avoid the 
secularization. 
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1 Inledning 
I denna uppsats har mitt personliga intresse tagit sig i uttryck. I mitt tidigare arbeta 
mötte jag en människa som har blivit en god vän till mig. I sinom tid fick jag reda på att 
hen var ett Jehovas vittne, och redan där var mitt intresse skapat. Jag hade tidigare hört 
talas om Jehovas vittnen men visste inte vad de stod för, i och med det var uppsatsämnet 
en självklarhet.  

Som blivande religionslärare ser jag detta som en stor möjlighet att få ta del av 
människors olika religiösa tro och livsuppfattningar. När jag senare kommer att arbeta 
som lärare kommer det finnas krav på mig att jag ska kunna förstå, respektera och ha 
mycket kunskap om olika religiösa grupper. I denna uppsats studerar jag hur Jehovas 
vittnen motverkar sekulariseringen i Sverige. Valet av ämne har givit mig mer kunskap 
om Jehovas vittnen som organisation och hur de påverkas av samtiden. Denna kunskap 
tror jag kommer att vara till stor nytta i mötet med ungdomar i mitt arbete, då vi i 
Sverige lever i ett mångkulturellt samhälle.  

1.1 Syfte och frågeställning  
Tidigare forskning har hävdat att religiösa grupper kan motstå en allmän sekularisering i 
samhället genom att anamma vissa typer av organisation och ideologi. Jehovas vittnen 
har ibland identifierats som en sådan rörelse. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
om slutsatserna i tidigare forskning är relevanta även för Jehovas vittnen i Sverige. 
Anledningen till att jag valde detta ämne var att jag, i min research, uppfattade att ingen 
har riktat in sig på detta ämne tidigare. I och med att Jehovas vittnen predikar ut Guds 
ord på torg och även gör besök i hemmen hoppades jag på att det skulle finnas 
möjlighet att få intervjuer med dem1. De två frågeställningarna för att nå denna 
information lyder: 
 

• Har Jehovas vittnen märkt av sekulariseringen som sker i Sverige och i så fall 
hur? 

 
• Vilka, om några, tillvägagångssätt för att motverka sekulariseringens effekter 

kan återfinnas hos Jehovas vittnen i Sverige?  
 

1.1.1 Hypotes 
Resultatet jag förväntade mig få var att Jehovas vittnen påverkats av sekulariseringen 
med nedgång av antal medlemmar och även att de upplevt en förändring av hur 
människor bemöter dem när de är ute och predikar. Anledningen till att jag väntade mig 
få denna slutsats var för att sekularisering innebär att religionen minskar i betydelse i 
samhället som stort.2 Är det då så att religionen i och med sekulariseringen minskar i 
betydelse så borde det vara logiskt att även antal medlemmar minskar inom Jehovas 
vittnen och att människor inte längre är lika öppna för den religionen.  

1.2 Val av metod 
Uppsatsen är en religionsantropologisk studie där jag inriktat mig på hur Jehovas 
vittnen i samtiden har påverkats av sekulariseringen i Sverige. För att få svar på mina 
                                                
1 http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/knacka-dörr/ (Hämtad: 3/2-14) 
2 Furseth, Inger & Repstad, Pål, Religionssociologi: en introduktion, 1. uppl., Liber, Malmö, 2005, s,115 
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frågeställningar valde jag att använda en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden var i 
form av två gruppintervjuer. Under båda gruppintervjuerna var det jag och två personer 
som närvarade. Intervjuerna användes för att nå svaren på frågeställningarna. Dessa två 
intervjuer utgör det empiriska underlaget i denna undersökning och kommer att 
förklaras närmare under kapitlet som följer.  

Kvalitativa metoder, såsom intervjuer, är bra att använda sig av när något inte direkt 
är synligt utan mer svåråtkomligt. Kvalitativa metoder är helt enkelt bra att använda där 
kvantitativa metoder inte är tillräckliga.3 Anledningen till att jag i min studie valde att 
använda kvalitativa intervjuer var för att nå djupet hos medlemmarna och förstå hur 
sekulariseringen påverkat dem i deras religiösa liv. Jag valde specifikt att använda mig 
av semistrukturerade intervjuer för att jag ville nå ett så avslappnat och öppet samtal 
som möjligt med informanterna. Är intervjun för uppstrukturerad med endast frågor och 
svar kan viktig information, som informanten annars kanske delgett, försummas.4 

1.2.1 Tillvägagångssätt 
Jag inledde med att kontakta samfunden i Oskarshamn, Nybro och Kalmar genom att 
ringa kontaktnumren jag fann på internet. I Oskarshamn fick jag svar direkt och det var 
ett gift par som ville ställa upp på en intervju, dock ville de att intervjun skulle ske i 
grupp. I Nybro och Kalmar lämnade jag namn och telefonnummer på deras 
telefonsvarare men de återkom aldrig. Efter att gruppintervjun med informanterna från 
Oskarshamn genomförts, hjälpte de mig att få kontakt med en vän till dem ifrån 
Mönsterås som kunde tänka sig ställa upp på en intervju.  

Innan intervjuerna genomfördes skickade jag ut mail till informanterna som skulle 
delta i intervjuerna. I mailet förklarade jag mitt syfte med intervjuerna och att deras 
medverkan till fullo kommer att vara anonym. Ett par dagar innan jag skulle hålla i 
första gruppintervjun kontaktade jag kvinnan som skulle medverka, för att bestämma 
vilken tid och plats som skulle passa dem bäst. Vi beslutade då att vi skulle ses i hennes 
och hennes mans hem klockan 11 tisdagen den 4 februari. Under telefonsamtalet 
frågade jag kvinnan om jag fick spela in intervjun. För henne var inspelningen av 
intervjun inga problem. Detta gjorde att jag kunde koncentrera mig på informanterna 
och behövde då inte lägga ner tid på att sitta och anteckna. Det underlättade också i och 
med att jag kunde gå tillbaka i intervjun när jag skulle utföra min analys.5 Jag 
tillbringade tid med informanterna mellan 11:00-20:00, vilket resulterade i att allt inte 
blev inspelat, som exempelvis vid måltiden och bilfärden. Men även här sades det saker 
av betydelse för min studie som jag valt att ta med, precis som i en dold observation 
använde jag mig av mitt eget minne för att samla den informationen.6 Under kvinnans 
och mitt telefonsamtal innan intervjun, frågade hon mig om jag även ville följa med på 
deras möte i Rikets sal på kvällen för att samla in mer information. Jag tackade ja 
eftersom jag såg möjligheten att samla mer information via observation och möten med 
andra vittnen. Jag gjorde en öppen observation på mötet och berättade för dem att jag 
blivit medbjuden och varför jag var där, dock gick jag inte in på djupet och berättade 
mina frågeställningar.7 

                                                
3 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 3., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 
27 
4 Ibid s.26 
5 Repstad, Pål., Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, TPB, Enskede, 2008, s.70-72 
6 Ibid s.72 
7 Ibid s.28-29 
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Personerna som har ställt upp på intervjuerna i min studie kommer att vara anonyma 
och därför kommer de att betecknas med fiktiva namn. Varför jag betecknar personerna 
med fiktiva namn är för att i största möjliga mån ge dem konfidentialitet.8 Under 
uppsatsen kommer ni att få möte Ida och Erik som är gifta och lever tillsammans, de 
ställde upp på en gruppintervju. Därefter kommer ni att få möta Maja och Stina som är 
vänner, även här genomfördes en gruppintervju. Jag är medveten om den kritik som 
finns mot gruppintervjuer vilken innebär att en av personerna oftast tar för sig mer än 
den andra och att man som informant också har svårare att uttrycka sina åsikter vid 
gruppintervjuer än vid enskilda intervjuer.9 Dock ville både Ida och Erik utföra 
intervjun i grupp, vilket jag respekterade och fördelarna vägde över nackdelarna. Från 
början var det meningen att jag endast skulle intervjua Maja, men när jag mötte upp 
henne inför intervjun hade hon tagit med sig sin vän och frågade om det gick bra om 
hon medverkade under intervjun. Jag såg också här möjligheten att få ta del av mer 
information och tackade ja.  

Maja fick jag kontakt med genom mina två första informanter. Jag berättade för dem 
att jag försökt få kontakt med vittnen från Nybro och Kalmar men misslyckats. Erik sa 
då att han hade en nära vän från Mönsterås församling som gärna ställde upp på en 
intervju. Jag fick Majas nummer av Erik och därefter kontaktade jag Maja via telefon 
där vi bokade ett möte. Vi bestämde att jag skulle komma på deras möte i Rikets sal i 
Mönsterås söndagen den 16 februari och att vi efter mötet skulle göra intervjun. Detta 
sätt att nå Maja kan man kalla snöbollsmetoden, då mötet med mina första informanter 
tar mig vidare till nästa informant. Dock ska man vara medveten om att informanter 
gärna tipsar om personer som tycker likadant som en själv.10 Men eftersom jag tidigare 
försökt få kontakt med flera vittnen men misslyckats så tackade jag med stor tacksamhet 
ja. Intervjun skedde efter mötet i biblioteket i Rikets sal. Biblioteket var särskilt lämpat 
för en intervju, då det var tyst och lugnt och vi kunde prata ostört. Den tidigare 
gruppintervjun skedde som tidigare nämnt i informanternas hem, vilket i efterhand hade 
vissa nackdelar då det var barn hemma. Dock tror jag att det också fanns positiva delar 
med att ha intervjun i hemmet hos dessa informanter, eftersom jag upplevde att de var 
väldigt öppna och bekväma.11 Gruppintervjun med Maja och Stina varade lite över två 
timmar och de godkände att hela samtalet spelades in. Som tidigare nämnt följde jag 
med på mötet även i Mönsterås så även här utförde jag en observation. Jag behövde inte 
berätta vad jag gjorde där för så många då Maja redan hade informerat de flesta i 
församlingen.  

1.2.2 Forskningsetiska principer 
I Sverige kan vi finna olika etiska regler för forskning: informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. De forskningsetiska 
principerna framfördes till informanterna via telefon och även mail innan intervjuerna 
genomfördes. Mitt syfte med intervjuerna framförde jag redan vid första kontakt så att 
de skulle var medvetna om vad de ställer upp på och att det är frivilligt. Konfidentialitet 
var jag tydlig med att framföra till mina informanter både vid första kontakt och sedan 
även via mail. Jag berättade att allt som sägs kommer att publiceras anonymt i min 
uppsats och kommer inte gå att koppla till dem. Informanterna godkände att jag spelade 

                                                
8 Ibid s.68 
9 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005 s.67-68 
10 Repstad, 2008, s.45 
11 Trost, 2005, s.66-67 
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in intervjun, men jag upplevde ändå en liten osäkerhet när jag frågade ytterligare en 
gång vid intervjutillfället med Ida och Erik. Jag förtydligade det jag tidigare skrivit i 
mailet, att det som spelas in endast är till min hjälp och ska inte skickas vidare till någon 
annan.12   

1.2.3 Avgränsning och urval  
När forskare har kommit fram till vad som ska studeras vill de finna personer som är 
representativa för sitt ämne och innehar den information de vill nå. Men det finns även 
andra faktorer som spelar in som inte endast är vetenskapliga, såsom ekonomiska och 
praktiska förhållanden.13 Mitt mål var att studera Jehovas vittnen i en nära miljö 
eftersom det inte skulle bli stora ekonomiska utgifter samt bli lättåtkomligt från min 
utgångspunkt, Kalmar. Anledningen till att urvalet och avgränsningen blev Oskarshamn 
och Mönsterås var för att jag endast fick kontakt med deras samfund och att de kunde 
tänka sig ställa upp på intervjuer. Samtidigt som jag kontaktade Oskarshamns samfund 
kontaktade jag också Nybro och Kalmar men utan framgång. Vittnena från Mönsterås 
fick jag kontakt med genom mina första informanter och därav avgränsningen till 
Oskarshamn och Mönsterås.  

1.2.4 Intervjuguide och transkribering  
Eftersom min studie baserades på semistrukturerade intervjuer gjorde jag en 
intervjuguide för att jag själv skulle vara medveten om vad det är jag vill ha svar på. 
Guiden var inte något jag planerade att förhålla mig till slaviskt, utan min tanke var att 
jag skulle ha den som en minnesanteckning för att inte missa att fråga något som jag 
ville ha svar på. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer för att inte bli låst vid 
frågeformuläret och riskera att intervjun blir stel. Blir intervjun stel kan det bli svårt att 
nå de djupare tankarna hos personen/personerna man intervjuar. Mitt mål var att ha så 
flexibla och fria intervjuer som möjligt med medlemmarna för att undkomma det 
problemet.14  

Innan intervjuerna genomfördes valde jag två teman att dela upp mina frågor i. Det 
första var allmänt om deras församling och tro. Tema två var hur eller om 
sekulariseringen påverkat dem i samfundet och deras egna liv. Eftersom mitt mål var att 
inte använda intervjuguiden mer än nödvändigt var tanken att två teman skulle göra det 
lättare att hålla sig till ämnet under intervjuerna.  

Eftersom jag spenderade en heldag tillsammans med informanterna från första 
gruppintervjun fick jag mycket information och många intryck. Under dagen hade jag 
också utfört en observation under ett av deras möten. Även om jag hade en stor del av 
intervjun inspelad fanns det många luckor som inte spelades in under dagen, exempelvis 
under middagen och observationen. Jag ville så fort som möjligt skriva ner intervjun så 
att inget skulle falla i glömska.15 Jag började redan samma kväll med att sammanfatta 
dagen skriftligt. Jag riktade in mig på att skriva ner allt jag visste med säkerhet inte 
fanns inspelat. Sedan skrev jag ner observationen så utförligt som möjligt. Det blev inte 
många timmars sömn den natten då nerskrivningen av materialet tog lång tid. Min 
gruppintervju med Maja och Stina skedde ungefär två veckor efter min första intervju. 
Hela intervjun med Maja och Stina spelades in. Eftersom jag hade två långa intervjuer 

                                                
12 Repstad, 2008, s.68 
13 Ibid s.25 
14 Ibid s.64-65 
15 Ibid s.85 
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med mycket material valde jag att endast transkribera det som var väsentligt till mina 
frågeställningar. En av anledningarna till att jag valde att inte transkribera samtligt 
material var för att vi under enstaka tillfällen under intervjuerna hamnade i sidospår.16 
Min tanke var att om det skulle visa sig att det jag inte transkriberade var av vikt för 
min studie, skulle jag gå tillbaka och göra en fullständig transkribering eftersom det 
finns bevarat som en ljudfil. 

1.2.5 Material  
Jehovas vittnen har en egen hemsida för att nå ut till nya medlemmar, så att de kan gå in 
på sidan och se vad organisationen står för. På hemsidan finns till exempel deras 
böcker, filmer och ett forum där de besvarar aktuella frågor.17 Hemsidan är ett bra 
material för en så stor världsomspänd organisation, då de läser samma bibeltexter 
världen över. Det går antingen att nå de aktuella bibeltexterna för veckan på deras 
hemsida eller i tidningen Vakttornet. Vakttornet ges ut i Sverige en gång i månaden till 
alla vittnen. Anledningen till att vittnena ska känna till bibeltexterna innan mötena är för 
att de ska kunna studera dem på egen hand. Hemsidan går också att se som en hjälp till 
Vittnena i vardagen där information finns om hur man ska lösa relationsproblem, 
bemöta sina tonåringar och hur du ska lära dina barn om Jehova.18  

Jag har också valt att använda mig av Jehovas vittnens egna årsböcker. I årsböckerna 
går det läsa om vad Jehovas vittnen gjort det senaste året världen över. Det finns också 
medlemsstatistik för varje land. Jag har använt årsböckerna i syfte att få en överblick 
om Jehovas vittnen ökat eller minskat i Sverige de senaste åren.  

1.2.6 Källkritik 
Jag är införstådd med att det är problematiskt att endast använda sig av fyra 
informanter, då det går att kritisera att studien bygger på för lite empiriskt material. Jag 
anser dock att det är rimligt i denna studie eftersom den prövar om tidigare forskning 
även är relevant för Sverige.  

Jag har valt att presentera informanternas egen uppfattning kring deras liv som 
Jehovas vittnen och hur det blev så att de idag är döpta vittnen. Jag är medveten om att 
deras berättelse troligen inte stämmer överens med den vetenskapliga förklaringen. 
Informanterna berättade exempelvis att de är vittnen på grund av att de är säkra på att 
det är sanningen. Troligtvis ligger det en annan förklaring till varför de är vittnen. Tre 
av vittnena är exempelvis uppvuxna i ett hem där föräldrarna är Jehovas vittnen, den 
troligen anledningen till att de idag är vittnen är att de under sin uppväxt socialiserades 
in i tron. Anledningen till att jag accepterat deras egen berättelse är för att det inte är 
relevant för mitt syfte, utan jag ville endast ge läsarna en bakgrund av informanterna. 

När jag presenterar information om vad Jehovas vittnen står för har jag använt mig 
av Jehovas vittnens egen hemsida. Jag är medveten om att sidan är färgad utifrån 
Jehovas vittnen. Dock anser jag att hemsidan går att använda i det syfte jag gör, 
eftersom jag presenterar vad de tror på och deras förhållningssätt. Jag anser också att 
hemsidan är tillförlitlig i detta syfte, då samtliga informanter berättade om hemsidan 
och uppmanade mig att använda mig av den om det var något jag undrade över. Jag vill 
däremot understryka att jag var noggrann med att studera hemsidan med kritiska ögon, 
då det exempelvis skulle vara möjligt att Jehovas vittnen vill försköna vissa saker.  

                                                
16 Ibid s.86  
17 www.jw.org (Hämtad: 2014-02-11) 
18 http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/ och www.jw.org (Hämtad: 2014-02-11) 
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Jag har valt att använda mig av Jehovas vittnens egna årsböcker när jag presenterar 
deras upp- och nedgång inom samfunden i Sverige. Anledningen till att jag valt att 
använda mig av deras årsböcker är för att i Sverige finns det inga register om vilken 
religionstillhörighet människor har. Deras årsböcker var det närmaste jag kunde komma 
för att studera om Jehovas vittnen i Sverige ökat eller minskat. Det går starkt att 
kritisera användandet eftersom det inte på någon front går att säkerställa om deras 
siffror stämmer med verkligheten. Det som dock kan styrka deras trovärdighet är att de 
presenterar en minskning av vittnen i Sverige, vilket enligt deras mening är något dåligt.  

1.3 Teori och begreppsdefinition  
I detta kapitel redogör jag för de teorier som jag anser vara betydelsefulla för att förstå 
uppsatsen. Teorierna kommer att ge en definition på vad sekularisering är och hur 
sekularisering av ett samhälle påverkar religion. Kapitlet kommer att inledas med att 
problematisera sekulariseringsbegreppet och därefter kommer jag att introducera er för 
Steven Bruces sekulariseringsteorier. Jag kommer också att redogöra för 
deprivationsteorin då jag anser att den kan ha betydelse för sekulariseringen.  

1.3.1 Begreppet sekularisering 
Vad innebär sekularisering? Furseth och Repstad beskriver i sin bok Religionssociologi 
hur svåröverskådligt begreppet sekularisering är, eftersom det finns många olika 
definitioner på begreppet. Dock finns det huvudsakligen två definitioner på vad 
sekularisering innebär. Den första är att religionen har flyttat sig från den offentliga 
sfären till den privata. Detta betyder inte att religionen har slutat ha betydelse för 
människor i samhället, istället har den fått en annan roll än tidigare. Den nya rollen 
religionen fått innebär att den verkar privat hos människor. För att vara religiös behöver 
man inte längre gå i kyrkan varje vecka, utan religionen har istället blivit en privatsak 
för människan. Denna teori innebär att religionen, i ett sekulariserande samhälle, inte 
tappar i betydelse för människor utan religionen får istället en ny roll. Den andra 
definitionen på sekularisering är erkänd av de flesta nutida religionssociologer. De 
menar att i och med sekulariseringen minskar religionens betydelse för människor. 
Däremot har forskare olika uppfattning om varför religionens betydelse minskar i ett 
sekulariserande samhälle.19 

1.3.2 Sekularisering – Steven Bruce  
Steven Bruce är professor i sociologi vid Aberdeens universitet och är världsledande 
inom sociologi. Bruce anser att världsbilden har förändrats i sekulariserade samhällen. 
Han anser att den religiösa anknytningen har förvunnit i vårt vardagliga liv. Förr blev 
handlingar, såsom exempelvis fiske och jakt, placerat i en religiös kontext. I ett 
sekulariserat samhälle är fiske endast fiske, vilket betyder att människors religiösa 
tankemönster har minskat eller till och med försvunnit. Det har gjort att religiösa 
institutioner har förlorat sin statliga makt.20 I och med detta anser Bruce att religion 
kommer att förvinna i ett sekulariserat samhälle. Han anser att de sekulariserade 
länderna endast kan sluta i att människor blir ateister.  

Bruce beskriver i sin bok God is dead att han inte kan se att religion och vetenskapen 
tävlar emot varandra, vetenskapen har därmed ingen påverkan på sekulariseringens 
utveckling enligt honom. Han anser att trots vetenskapens förklaringar på många ting 

                                                
19 Furseth & Repstad, 2005, s.111-114 
20 Bruce, Steve, God is dead: secularization in the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002 s.43-44 
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som händer i världen så kommer fortfarande de religiösa förklaringarna att leva kvar. 
Bruce ger ett exempel om AIDS där vetenskapen förklarar varför homosexuella lättare 
drabbas av viruset, trots detta hävdar vissa religiösa grupper att dessa människor har 
straffats av Gud på grund av deras synder.21 

I Sverige har staten och Svenska kyrkan haft ett nära samarbete under många år. 
Tidigare har Svenska kyrkan kallats statskyrkan i Sverige, på grund av att staten och 
Svenska kyrkan haft ett intimt samarbete. Det kom i uttryck genom lagar som 
fastställdes 1686. En lag var exempelvis att om man inte bekände den lutherska läran, 
straffades man med landsförvisning. Deras samarbete tog sig också i uttryck i skolan då 
man inte hade religionskunskap utan kristendomskunskap. Staten godkände inte att man 
gick ur Svenska kyrkan förrän år 1860, dock var villkoret att man gick in i ett annat 
samfund som staten godkänt. Utträdandet ur Svenska kyrkan blev godkänt år 1951 utan 
krav från staten att gå in i ett annat samfund som staten godkänt, detta skedde eftersom 
religionsfrihetslagen instiftades samma år. År 1969 ett antal år efter att 
religionsfrihetslagen instiftats gjordes läroplanen om i kristendomskunskap och byttes 
ut till religionskunskap. Under kristendomskunskapen har man tidigare lärt sig om hur 
man ska leva som kristen genom att lära sig böner och bibeltexter. Under 
religionskunskapen är målet istället att man ska lära sig om olika religioner och vad de 
står för. År 2000 skiljdes Svenska kyrkan från staten och avsikten var att de inte längre 
skulle arbeta tillsammans. Dock finns det fortfarande de som anser att Svenska kyrkan 
och staten inte separerade på det sätt man ville få det att framstå som att de gjorde år 
2000.22 Vi kan se att staten och Svenska kyrkan, under årens lopp, har kommit allt 
längre ifrån varandra tills att de slutligen avlutade samarbetet. Efter att staten och 
Svenska kyrkan officiellt avslutade sitt samarbete år 2000, har antal medlemmar 
minskat tydligt jämfört med tidigare år. Svenska kyrkan redovisade att 65,9 procent av 
Sveriges befolkning var medlemmar i Svenska kyrkan år 2013, vilket är den kraftigaste 
minskning.23 Anledningen till att jag valt att redovisa svenska kyrkans utveckling i 
Sverige är för att den styrker det Bruce teori, att religionen minskar och i och med det 
tappar religiösa institutioner sin makt och betydelse. Till slut kommer religionen att ha 
försvunnit i ett sekulariserat samhälle.  

Bruce anser dock att det finns olika religiösa grupper som kan undkomma 
sekulariseringen, dessa grupper benämner han sekter. Bruce använder sig av Roy Wallis 
definition på sekt. Enligt Wallis definition är en sekt en organisation där man förtjänar 
sitt medlemskap, medlemskapet är exklusivt och kan fråntas om medlemmarna inte 
följer normerna, organisationen är oftast i konflikt med samhället, organisationen har 
levnadsregler såsom uppoffrande av tid och pengar och organisationen kräver också 
fullt engagemang och styr medlemmarnas liv.24 Bruce anser att sekter som innefattas av 
social kontroll, tar avstånd från nytolkningar samt har en stark ledare, kan undkomma 
sekulariseringen när det sker i deras eget samhälle.25 Bruces teori, om att undkomma 
sekulariseringen, är grunden i denna uppsats då jag applicerar den på Jehovas vittnen i 
Sverige.   

                                                
21 Ibid s.18-19 

22 http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.477007 (Hämtad: 2014-02-12) 
23 http://www.svenskakyrkan.se/statistik (Hämtad:2014-04-29) 
24 Bruce, Steve, God is dead: secularization in the West, Blackwell, Oxford, UK, 2002 s.76-80 
25 Ibid s.41-44 
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1.3.3 Deprivationsteori 
Charles Glock är en sociolog som till största del inriktat sig på religionssociologi. Glock 
är född i Bronx i New York år 1919 och arbetade som forskare vid University of 
California, Berkeley.25 Glocks är en av många religionssociologer som vidareutvecklade 
Karl Marxs teori: ”Religionen existerar genom att den är en form av protest, reaktion 
och tröst gentemot samhällets elände och orättvisor”26. Med deprivationsteorin menar 
Glock att ett religiöst behov uppkommer när människan upplever brister i sin tillvaro.27 

Glock delar upp deprivationen i fem olika delar. Dessa är ekonomiska, sociala, 
organiska, etiska och psykiska. Ekonomisk deprivation innebär att man är fattig och 
därmed inte fått lika mycket ekonomiska resurser som resten av samhället. Den sociala 
deprivationen innebär att man fått mindre egenskaper som graderas högt i samhället. 
Glock anser också att social deprivation kan betyda social isolering, att man inte får den 
sociala gemenskapen som behövs. Organisk deprivation betyder att man har det sämre 
än andra människor kroppsligt, såsom sjukdomar eller funktionshinder. Etisk 
deprivation förekommer när en människa känner att ens eget världssystem inte är enigt 
med samhällets. Slutligen har vi psykisk deprivation som innebär att man drabbats av 
psykiskohälsa..28 

Det går att skilja mellan absolut och relativ deprivation. Den absoluta deprivationen 
går att förklara som något som är sant, exempelvis om du inte har tak över huvudet eller 
mat att äta, så är det en absolut deprivation. Den relativa deprivationen går att förklara 
som en upplevd deprivation. Ett exempel på en relativ deprivation kan vara att du har 
tak över huvudet och mat att äta, men ändå kollar du bara på vad alla andra har som du 
inte har, då kan du uppleva en relativ ekonomisk deprivation.29 

Den väsentliga tanken i deprivationsteorin i relation till religion är att religion kan 
förklaras av att den går in och ger lindring och ersättning till människor som befinner 
sig i en bristsituation. Exempelvis kanske en funktionshindrad kan finna lindring i 
religionen genom att tro att man kommer återföddas till ett nytt liv efter döden, där man 
inte har funktionshindret. Lever man ett fattigt liv kan religionen lindra genom att den 
lovar att berika personen efter döden. Religionen används för att ge situationen en 
förklaring och tröst till personer som infinner sig i bristande situation.30   

1.4 Tidigare forskning 
Detta kapitel är till för att läsaren ska kunna sätta sig in i hur forskningsläget ser ut inom 
Jehovas vittnen. Forskning inom Jehovas vittnen är ett stort område, därför har jag valt 
att avgränsa mig till forskning som berör min studie, om Jehovas vittnen i Sverige har 
undkommit sekulariseringen. 

James A. Beckfords var en av de första forskarna som studerade Jehovas vittnen. I sitt 
verk  The Trumpet of Prophecy :  A Sociological Study of Jehovah's Witnesses  testar han 
sekulariseringsteorierna av Peter L. Berger, Thomas Luckman, Larry Shiner och Bryan R. 
Wilson för att se huruvida Jehovas vittnen går att koppla till dessa teorier eller ej. Beckford 
beskriver hur Jehovas vittnen över generationer har stått emot förändringar i organisationen 

                                                
25 Glock, Charles Y. & Stark, Rodney, Religion and society in tension, Rand McNally, Chicago, 1965 Se: 
förord 
26 Ibid s.246 
27 Ibid s.246-248 
28 Ibid s.246-248 
29 Ibid s.246-248 
30 Ibid s.246-248 
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och att sekulariseringen i samhället inte berör deras organisation. Jehovas vittnen har istället 
gjort andra kristna samfund till åtlöje och förklarat deras handlade genom att säga att de är 
under Satans styre. Beckford anser att genom att utgå från Berger och Luckmanns teorier 
om att vissa grupper kan undkomma sekulariseringen, går det att se att Jehovas vittnen inte 
påverkats av sekulariseringen. Dock är han tydlig med att denna generella slutsats inte går 
att dra, eftersom det är en organisation som är global. Jehovas vittnen vill på ett sätt ta 
avstånd från omvärlden men ändå inte fullt ut, då de ska förkunna människor om deras 
tro.  31 Beckford har varit till stor hjälp i denna uppsats då han givit mig bra 
bakgrundsinformation om forskningsläget som           är relevant för uppsatsen.                                 

Andrew Holden är sociolog och professor vid Bedfordshire universitet. Han är insatt 
i Jehovas vittnen och har skrivit Jeehovah´s Witnesses – Portrait of a Contemporary 
Religious Movement. Han undersöker Jehovas vittnens förhållande till det moderna och 
sekulariserande samhället. Sekularisering innebär att religion minskar i betydelse för 
människor i ett sekulariserat samhälle. Dock anser Holden att detta inte är fallet 
angående Jehovas vittnen som organisation. Han anser att Jehovas vittnen tar avstånd 
från det moderna samhället i många aspekter. Däremot anser han att de inte helt och 
fullt kan ta avstånd från det moderna samhället, då politiken och teknologin har 
betydelse för att organisationen lättare ska kunna sprida sin lära. Holden använder sig av 
samma teorier som Beckfords och kommer fram till samma slutsats. Jehovas vittnens 
syn på sekulariseringen i samhället är tydlig då de förklarar att andra religiösa grupper 
kontrolleras av Satan. Holden anser att rörelsens stränga förhållningsregler är svaret till 
varför de inte påverkas av sekulariseringen, de är alltså inte öppna för egna eller nya 
tolkningar. Inom Jehovas vittnen vet man inte när Domedagen ska komma, bara att den 
ska komma. Domedagen har också ett flertal gånger förutsagts, men då misslyckats. 
Detta är, enligt Holden, en faktor som gör att organisationen kan styra över 
medlemmarna eftersom de skräms av att inte veta när Domedagen ska komma.32  
Holderns forskning har i studien varit till stor hjälp för att förklara hur Jehovas vittnen 
inte påverkas av sekulariseringen, jämfört med många andra religiösa organisationer 
som påverkas i ett sekulariserande samhälle. Holdens forskning stärker då Bruces teori 
om att vissa religiösa grupper kan undkomma sekulariseringen. Enligt Holden har 
Jehovas vittnen undkommit sekulariseringen. I min studie undersöker jag om denna 
slutsats även stämmer i Sverige. 

Pernilla Lindgren Dobronravoff presenterar i sin sociologi avhandling, Att bli, att 
vara och att ha varit – om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige, vilka 
omständigheter som gör att någon går med eller går ur Jehovas vittnen.  Hon studerade 
om det finns några specifika omständigheter, erfarenheter eller läggningar som gör att 
en individ är mer mottaglig för Jehovas vittnens budskap och vad inom organisationen 
som lockar människor att tillhöra Jehovas vittnen.33 Lindgren Dobronravoffs slutsats är 
att människor som ingått i organisationen måste vara öppna för deras budskap. De som 
gått med Jehovas vittnen har också varit mer öppna för intryck under perioden de gick 
med. Det är en kombination av mottaglighet, religiösa och sociala aspekter som gjort 
ingångprocessen genomförbar. Utgångsprocessen sker oftast under en längre tid då det 

                                                
31 Beckford, James A., The trumpet of prophecy: a sociological study of Jehovah's witnesses, Blackwell, 
Oxford, 1975 s.216-218 
32 Holden, Andrew, Jehovah's Witnesses: portrait of a contemporary religious movement, Routledge, 
London, 2002 s.171-175 
33 Liedgren Dobronravoff, Pernilla, Att bli, att vara och att ha varit: om ingångar i och utgångar ur 
Jehovas vittnen i Sverige, Socialhögskolan, Lunds universitet, Diss. Lund : Lunds universitet, 2007,Lund, 
2007 s.14-15 
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finns ett stort socialt tryck inom församlingen där personen vanligen har alla sina vänner 
och släktingar. Lindgren Dobronravoffs studie har givit mig en god 
bakgrundsinformation om Jehovas vittnen i Sverige, dock är hennes forskning inte 
relevant för denna uppsats.  
 
2 Jehovas vittnens uppkomst och teologi 
Detta kapitel är till för att skapa en förståelse för Jehovas vittnens bakgrund och teologi, 
för att på så vis lättare kunna följa med i min studie. Kapitlet har relevans för mitt 
insamlade material som kommer att presenteras senare i uppsatsen. Detta kapitel 
kommer vara indelat i tre delar: Jehovas vittnens uppkomst och bakgrund, Jehovas 
vittnens teologi samt Jehovas vittnen i samtiden.  

2.1 Jehovas vittnens uppkomst och bakgrund 
Jehovas vittnen är en nyreligiös rörelse som uppkommit ur kristendomen. Charles T 
Russell var den första ledaren för Jehovas vittnen och kom att ha stor betydelse. Han 
föddes år 1852 och redan som 16-åring engagerade han sig i sjundedagsadventisterna. 
Sjundedagsadventisterna var en av flera grupper som förutspådde när Jesus skulle 
återkomma till jorden. De hade tidigare förutspått att Jesus skulle komma till jorden vid 
två tillfällen, men utan resultat. När Russell kom i kontakt med dem började han tvivla 
på alla andra religiösa grupper han tidigare mött. Genom Russell fick 
sjundedagsadventisterna nytt hopp och de förutspådde återigen att Jesus skulle komma 
år 1874. Russell ansåg sig ha fått en uppenbarelse, att det var Jesus andeväsen som 
skulle komma till jorden och inte Jesus i mänsklig form. Detta övertygade Russell att 
adventisterna hade rätt om att Jesus skulle komma år 1874. Russell ansåg också att 
Jesus kom året 1874, men eftersom han kom som en ande var det många som inte hade 
sett honom.34 

Efter år 1874 då Russell sagt att Jesus ande kommit till jorden blev hans uppgift att 
förmedla läran. Förmedla läran gjorde han genom att publicera en skrift vid namn 
Herrens återkomst som utsändes i 59 000 kopior. Eftersom hans tidigare skrift gavs ut i 
så många exemplar startade Russell redan år 1879 tidskriften Vakttornet- förkunnaren 
av Kristi närvaro, för att sprida sin lära. Tidskriften skrev han ända fram till dess att han 
dog. Russell hade tidigare samlat präster och predikanter till ett möte i Pittsburg för att 
berätta om sin lära. Dock förkastade de hans lärosatser vilket kan ge förklaringen till 
hans negativa inställning till de katolska prästerna. Russell skrev sedan en bok vid namn 
Studier i skrift - föda för tänkande kristna som gavs ut 1881. Denna bok var grunden till 
att hans lära började sprida sig över hela världen då den översattes till många språk. I 
och med spridningen flyttades huvudkontoret till Brooklyn i New York. Russell reste 
runt i världen och predikade sin lära och därför skapades, vid 1900-talets början, en 
religiös och ekonomisk organisation som sträckte sig världen över.35   

Russells lära kom till Sverige via hans böcker. Det var svenskamerikaner som 
skickade böckerna till sina släktingar i Sverige. August Lundborg blev den första 
ledaren för Jehovas vittnen i Sverige efter att ha stött på Russells skrift, där det stod om 
att helvetet inte fanns. Efter att Lundborg fåt ta del av Russells lära började han att 
predika för andra människor. Lundborg skrev brev till Russell och kort därefter fick han 
svar och ett antal böcker skickades över. Efter kontakten med Russell samlade 

                                                
34 Holden, 2002, s.1-2 
35 Ibid s.1-2 
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Lundborg ihop en grupp människor i Stockholm som han sedan reste runt i Sverige och 
predikade tillsammans med. Lundborg och Russell kom sedan också överens om att 
tidningen Russell gav ut också skulle ges ut i Sverige med Lundborg som översättare. 
Samma år som tidningen gavs ut i Sverige hölls det en sammankomst i Stockholm där 
flera personer lät sig döpas i Jehovas namn. Det var inte endast människor från 
Stockholm som närvarade vid sammankomsten utan det kom också personer från andra 
städer; detta visade att Jehovas vittnen hade slagit rot även i Sverige. Efter 
sammankomsten i Stockholm fortsatte Jehovas vittnen att spridas i Sverige genom 
människor som missionerade ut deras budskap.36  

2.2 Jehovas vittnens teologi 
Anledningen till att medlemmarna kallar sig själva Jehovas vittnen är för att Guds 
egennamn enligt dem är Jehova. I Jehovas vittnens informationsbroschyr kan man läsa 
om att Gud heter Jehova i Bibeln, vilket är anledningen enligt dem att de använder 
Jehova istället för Gud. Jehovas vittnen tror att från år 1914 har djävulen släppts lös på 
jorden och kommer att verka här under 1000 år, därefter kommer Jehova att komma 
tillbaka för att skona jorden från djävulen. Men efter att Jehova har skonat jorden från 
djävulen kommer det åter att komma en tid där djävulen släpps lös och ondska kommer 
driva över jorden. Man vet dock inte hur lång tid den andra perioden kommer att vara, 
men efter det kommer Jehova åter att gå in och driva bort det onda. Efter att Jehova 
drivit bort djävulen och dess onda kraft för andra gången kommer jorden för alltid att bli 
ett paradis för de som tjänat Jehova. Det kommer också bli 144 000 platser i himlen 
bredvid Jesus där utvalda vittnen får sitta och styra tillsammans med honom. De som 
tidigare tillbett Jehova men dött, kommer återuppstå från sina gravar och få evigt liv.37  

Som ett Jehovas vittne har man i uppgift att sprida Jesus budskap. Varför har de det? 
Jehovas vittnen har tolkat olika texter i Bibeln och deras tolkning är att det sträcker sig 
långt tillbaka till lärjungarna, där Jesus sa till lärjungarna att gör lärjungar av människor 
från olika nationer.38 Jesus uppmanade också att de inte endast skulle predika offentligt 
utan också gå från dörr till dörr.39 Denna information har vittnena utläst ur Bibeln vilket 
är anledningen till att människor kan få besök i hemmet och möta dem när de predikar 
på olika offentliga platser.40 Jag vill dock understryka att detta är Jehovas vittnens svar 
och det behöver inte överensstämma med den vetenskapliga förklaringen.  För ett vittne 
är familjen alltid det viktigaste, varje vittne får då avgöra själv hur mycket de anser att 
de har tid att predika. Dock måste du leva i enighet med Bibeln för att få förkunna. 
Jehovas ord.41 Som ett vittne kan man också arbeta som pionjär. Att vara pionjär 
innebär att man predikar 90 timmar i månaden. Pionjärer brukar endast arbeta halvtid 
vid ett vanligt arbete för att på så vis hinner med sin uppgift som pionjär.42 

Dopet ser inte ut som det gör i exempelvis Svenska kyrkan där man döper bebisar vid 
ett par månaders ålder, utan här är man oftast äldre för att man ska kunna ta ställning 
själv. Innan du får döpas måste du ha genomgått bibelstudier. Hur långa bibelstudierna 
är kan variera men oftast brukar man få studera i cirka ett år. Innan du är döpt inom 

                                                
36 Ibid s.18-22 
37 Ibid s.8 
38 Matt 28:19 
39 Luk 10:01 och framåt 
40 http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/knacka-dörr/ (Hämtad:2014-02-10)  
41 Liedgren Dobronravoff, 2007 s.151 
42 Holden, 2002, s.178 



 

 

 

 15 

Jehovas vittnen anses du inte vara en fulländad medlem, det blir du först efter 
genomfört dop. Som medlem har man också förpliktelser, såsom att du ska förhålla dig 
till vissa regler och sprida Jehovas lära till andra människor.43 

Jehovas vittnen varken ger eller tar emot blod. En del av förklaringen till att vittnen 
inte tar emot blod är att de vill undvika sjukdomar och andra bieffekter. Men den 
religiösa förklaringen är att blodet är endast Jehovas att styra över. Detta tar oss 
onekligen in på en matregel vittnena förhåller sig till. Eftersom vittnena förhåller sig till 
blod på detta sätt får de heller inte äta blod.44  

Jul är inget som vittnen firar av vissa anledningar. Enligt Jehovas vittnen finns det 
olika falska rykten som cirkulerar om varför de inte firar jul, ett exempel är för att de 
inte tror på Jesus. Jehovas vittnen tror på Jesus och att han är frälsaren. De anser dock 
att det inte finns några bevis för att han föddes den 25 december. De menar också att det 
i Bibeln står att Jesus död ska firas, ej hans födelse. De hänvisar också till 
Nationalencyklopedins uppgift om att man så sent som på 300-talet började fira Jesus 
födelse. Eftersom det var så att lärjungarna inte firade Jesus födelse anser Jehovas 
vittnen att firandet av Jesus födelse inte är något Jehova har godkänt.45 Detta tar oss in 
på födelsedagar. Jehovas vittnen firar inte födelsedagar för att det inte finns belägg för 
det i Bibeln. Eftersom de inte firar Jesus födelse anser de heller inte att de ska fira sina 
egna födelsedagar.46 

2.3 Jehovas vittnen i samtiden 
Jehovas vittnen är en protestantisk kristen religiös inriktning som uppkom på slutet av 
1800-talet. David A Reed anser att samfunden inom Jehovas vill få det att framstå som 
att de inte sker drogmissbruk, otrohet eller oenigheter inom organisationerna. David A 
Reed som utfört ett längre fältarbete i en församling i USA menar dock att det visst 
existerar samma problem. Jehovas vittnen ser homosexualitet som något fel och de 
anser att man ska hjälpa dessa personer. De hanterar homosexualitet genom att personen 
får tala med de äldre i församlingen och genomgå bibelläsning för att förstå att det är fel 
tankar de har. Anledningen till att de anser att homosexualitet är något fel är för att de 
menar att Jehova gjorde mannen och kvinnan för varandra och inte man och man eller 
kvinna och kvinna.47  

Under år 1975 var det en liten grupp vittnen i västvärlden som lämnade samfunden. 
Detta skedde på grund av att Jehovas vittnen som organisation hade förutspått att Jesus 
åter skulle komma till Jorden år 1975, 6000 år efter att jorden skapats. Profetian 
misslyckades dock vilket ledde enligt Penton till att Jehovas vittnen inte ökade i samma 
omfattning som tidigare. Runt år 1979 började organisationen återigen växa över 
världen.48 Men hur ser statistiken ut de senaste åren? Här under har jag gjort en tabell 
utifrån Jehovas vittnens årsböcker. Förkunnare inom Jehovas vittnen går att översätta 
till aktiva medlemmar. Förkunnare kan man vara både som döpt och inte döpt. Men som 
förkunnare har man fått svara till vissa plikter, exempelvis att gå på möten och predika 

                                                
43 Liedgren Dobronravoff, 2007, s.69-70   
44 Reed, 1996, s.47-49 
45 http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/varför-inte-fira-jul/ (Hämtad:2014-02-10) och Reed, 1996, 
s.141-142 
46 Reed, 1996, s.48 och 138 
47 Reed, 1996, s.16 och 27 
48 Penton, M. James, Apocalypse delayed: the story of Jehovah's Witnesses, 2. ed, University of Toronto 
Press, Toronto, 1997 s.124 
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för människor. Under de senaste tre åren kan vi se att det skett en minskning år för år av 
aktiva medlemmar i Sverige, dock ingen kraftig nedgång. Vi kan däremot se att antalet 
församlingar minskat mellan åren 2011 och 2012. År 2011 fanns det 323 församlingar i 
Sverige men sedan år 2012 har de minskat till 318 församlingar. Går vi tillbaka till år 
1990 kan vi se att det skett en minskning av förkunnare med 6,2 procent.49 Trots att det 
sker en minskning av aktiva medlemmar och församlingar kan vi se att dop och antalet 
pionjärer ökat under de senaste tre åren.50  Troligtvis är grunden till detta att dopen inte 
ökar i så stor utsträckning som medlemmar lämnar församlingarna och att många 
medlemmar i större utsträckning valt att bli pionjärer. 
 
Statistik över Jehovas vittnen i Sverige 1990 2011 2012 2013 
Antal förkunnare/aktiva Ca 23 500 22 052 22 043 22 033 
Antal församlingar - 323 318 318 
Antal pionjärer - 1838 1855 1962 
Antal döpta - 314 344 330 
(Källa: Jehovas vittnens årsböcker 2011, 2012 och 2013 och http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/jehovas-
vittnen Hämtad:2014-02-12)  
 
Även om det sker en minskning av medlemmar och församlingar i Sverige betyder det 
inte att organisationen Jehovas vittnen minskar i hela världen, tvärtom. Jehovas vittnen 
har stött på problem i många länder då de inte enligt lag fått tillåtelse att predika eller 
lämna ut information om deras organisation. Men under år 2013 har många afrikanska 
länder förändrat sina lagar, vilket har gjort att vittnen kan åka till dessa länder för att 
predika och tillhandahålla information om deras organisation, därför har det byggts nya 
Rikets salar runtom i Afrika och det byggs ständigt fler. Trots att Jehovas vittnen 
minskar i antalet medlemmar och församlingar i Sverige, har alltså deras organisation 
en kraftig tillväxt i världen.51  
 
3 Resultat 
Här kommer jag att presenterar mina resultat från de gruppintervjuer som genomfördes 
med informanterna från Oskarshamns och Mönsterås samfund. Jag närvarade och 
observerade under deras möten i Rikets sal och kommer också att presentera mina två 
observationer nedan.   

3.1 Gruppintervjuerna  
Ni kommer att få läsa en kort introduktion om informanterna och deras uppväxt. Sedan 
presenterar jag varje gruppintervju för sig. Jag kommer att presentera informationen 
beträffande informanternas samfund och deras tro och därefter redogör jag för hur 
informanterna har upplevt att sekulariseringen påverkat dem.  

I varje gruppintervju finns det alltid någon som oftast tar över samtalet. I min första 
gruppintervju var det Erik som till stor del besvarade frågorna, under min andra intervju 
var det Maja. Anledningen till att dessa två personer iklädde sig ledarrollen är oklart. 
Dock uppfattade jag både Erik och Maja som väldigt kunniga och goda talare. Ida och 
Stina tog inte ett lika stort utrymme när de skulle besvara frågorna som mina andra två 

                                                
49 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/jehovas-vittnen (Hämtad:2014-02-12) 
50 Jehovas vittnens årsböcker 2011, 2012 och 2013. Se kapitlen – Tjänsteåret  
51 Ibid  
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informanter. Dock besvarade de frågorna jag gav dem. Jag fick uppfattningen av att Ida 
och hennes man hade väldigt lika värderingar och att hon ansåg att han talade för dem 
båda. Anledningen till att jag fick denna uppfattning var för att Ida överlät frågor till 
Erik och hon instämde med honom under flera punkter. Stina däremot uppfattade jag 
som mer tillbakadragen och blyg, detta kan ha gjort att hon inte fick de utrymme hon 
hade fått om intervjun skett enskilt. 

3.1.1 Presentation av informanterna  
Erik och Ida var de två första informanterna jag intervjuade. Erik och Ida är gifta sen 
fem år tillbaka och har ett barn ihop. Erik och Ida tillhör Oskarshamns församling och 
båda är 30 år och uppvuxna som vittnen. Eriks föräldrar var inte vittnen från början, 
hans mor började studera inom Jehovas vittnen när han endast var ett par år. Hon 
inledde sina bibelstudier efter att ha fått ett besök av Jehovas vittnen i hemmet. Eriks far 
började studera en stund efter att hans mor hade påbörjat sina studier. Eriks far blev, 
genom Eriks mamma och möten med andra vittnen, övertygad om att Jehovas vittnen 
bar på sanningen. Ida berättade att hennes familj från sex generationer tillbaka varit 
vittnen på hennes mors sida, vilket innebär att de varit med från det att Jehovas vittnens 
organisation startade i Sverige. Hennes far har dock aldrig tillhört Jehovas vittnen, hon 
vet heller inte hur det ser ut längre tillbaka i släkten på hennes fars sida, då Ida endast är 
uppvuxen hos sin mor och i stort sätt inte haft någon kontakt med sin far.52 

Under min andra gruppintervju mötte jag Maja och Stina. Maja och Stina är vänner 
och tillhör församlingen i Mönsterås. Maja är 46 år och är inte uppvuxen som ett vittne, 
istället var hon uppvuxen i en sekulariserad kristen familj. Maja kom i kontakt med 
Jehovas vittnen genom sin syster som började studera inom Jehovas vittnen redan som 
11-åring tillsammans med en vän till henne. Hennes syster blev snabbt övertygad om att 
Jehovas vittnen bar på sanningen och döptes sedan som 18-åring. Maja började i 
omgångar från det att hon var tonåring fram till 30 års ålder att studera inom Jehovas 
vittnen men döptes alltså inte förrän hon var 30 år. Hon berättade att hon under livet 
innan dopet var övertygad om att Jehovas vittnen bar på sanningen men att det fanns så 
mycket annat i livet som gjorde att hon inte levde enligt dess regler. Maja berättade 
exempelvis att hon i tonåren tyckte det var roligare att röka än att gå på möten. Efter att 
Majas syster blev ett vittne började också hennes mamma att studera och tillhör nu 
också Jehovas vittne. Maja berättade att hennes mamma var arg och tyckte att hon blev 
indragen i en sekt när hennes syster började studera. Men efter ett tag när mamman fått 
bearbeta det och när hon började studera ändrade hon helt åsikter. Idag har Maja en son 
som är 18 år som döptes förra året och är alltså ett vittne idag. Hennes son är aktiv på 
mötena och läser högt och besvarar frågor.53 

Stina är 37 år och är uppvuxen som ett Jehovas vittne, trots det valde hon inte att bli 
döpt och vara ett aktivt vittne förrän hon var 26 år. Hon berättade dock att hon alltid 
trott på att Jehovas vittnen bär på sanningen men att det var andra saker i livet som 
gjorde att hon valde att inte leva som ett vittne fram till 26 års ålder. Under tiden hon 
inte var ett vittne var hon inte aktiv på något sätt, hon var inte på några möten eller 
sammankomster. Anledningen till att hon sedan valde att döpas och bli ett vittne var 
enligt henne för att hon började läsa Bibeln och blev ännu mer övertygad om att Jehovas 
vittnen bär på sanningen. Innan Stina blev ett vittne hade hon träffat sin nuvarande man. 

                                                
52 Gruppintervju, Oskarshamn, 2014-02-04 
53 Gruppintervju, Mönsterås, 2014-02-16 
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De gifte sig innan hon blev ett vittne och skedde då borgligt. Hennes man är inte ett 
vittne, dock gör han sina bibelstudier och förväntas döpas inom kort.54 

3.1.2 Gruppintervju – Oskarshamn  
Under intervjun med Erik och Ida var det Erik som till största del höll i samtalet. Dock 
har jag en förståelse för det då Ida förklarade för mig att hon ville ha med Erik på grund 
av att han är väldigt insatt. Intervjun startade med att de fick berätta lite om sitt 
ursprung, exempelvis om hur de blev vittnen. Som tidigare nämnt var båda uppvuxna i 
ett hem där föräldrarna var Jehovas vittnen. Men vad var det som fick dem att döpa sig? 
Erik berättade att han som ung var väldigt frågvis och frågade allt och alla, om religion 
specifikt. Han berättade om ett tillfälle då han ifrågasatte prästen när han var på besök i 
skolan och det blev en stor diskussion mellan dem. Erik berättade att han inte frågade 
prästen för att vara jobbig, utan för att han var nyfiken på vad de inom Svenska kyrkan 
trodde på. Det Erik gjorde i sina tonår var att fråga allt och alla om religion för att få ta 
del av så mycket information som möjligt. I slutet av tonåren bestämde han sig sedan 
för att påbörja sina bibelstudier som varade under ca ett år. Efter bibelstudierna lät han 
sig sedan döpas vid 20 års ålder då han var övertygad om att Jehovas vittnen bar på 
sanningen. Idas historia ser lite annorlunda ut då hon tidigt var övertygad om att det 
Jehovas vittnen sa var sanningen. Som 16-åring lämnade Ida sitt hem och flyttade på 
grund av relationen hemma. Ida bodde på flera olika ställen och på varje ställe var hon 
aktiv inom Jehovas vittnens församlingar. Hon berättade att församlingarna hjälpte 
henne, som var en ung kvinna som stod på egna ben, med kärlek och vänskap. Som sin 
man Erik började hon också sina bibelstudier i senare tonår och blev sedan döpt vid 19-
årsåldern. Både Erik och Ida var väldigt tydliga under intervjun med att de lät döpa sig 
på grund av att de är övertygade om att Jehovas vittne bär på sanningen.55  

Jag frågade Erik och Ida hur de ställer sig till naturvetenskapen. Tror de inte alls på 
naturvetenskapen eller tror de på vissa delar? Erik berättade att som vittne tror man inte 
på Big bang, istället tror man på skapelseberättelsen med Eva och Adam. Han menar att 
skapelseberättelsen skrevs ner så långt innan teorin om Big bang kom till kännedom, så 
vad säger att Big bang borde stämma och inte skapelseberättelsen. Både han och Ida 
anser att allt som finns här på jorden inte kan ha skapats av en slump, eftersom allt 
fungerar som det ska. De anser helt enkelt att allt är för perfekt för att det skulle ha 
skapats av en slump. Jag gav dem då en motfråga: hur menar ni med perfekt? Erik 
förklarade då mer ingående att han menar hur våra kroppar fungerar, hur årstider 
förändras och hur vackert det är här på jorden där vi människor inte verkat än, såsom 
fina stränder och andra naturplatser. Ida la då till att det är för vackert på jorden för att 
det inte ska ha funnits en skapare. Jag fick sedan upprepa mig och fråga hur de ställer 
sig till resten av naturvetenskapen som inte har med skapelsen att göra. Erik berättade 
då att de självklart tror på resten, såsom att gräset är grönt av klorofyllen Erik la sedan 
till ett argument i varför vetenskapen kan ha fel. Han menar att om vi går tillbaka i tiden 
flera hundra år och sedan fram till där vi är idag, då kan vi inte se att fiskar av olika 
arter har kommit upp på land och fått ben istället. På grund av detta anser han att det 
inte finns något bevis för att människan skapades på det viset. I denna fråga upplevde 
jag Ida väldigt tystlåten, därför bjöd jag in henne i samtalet och frågade henne vad hon 
anser. Hon berättade då att hon inte kan så mycket i den här frågan så hon överlät det till 
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Erik.26 Jag vill dock understryka att informanterna måste förhålla sig till den moderna 
vetenskapen, eftersom samhället de lever i grundas i den. 

Jag bad dem berätta om deras uppgift att predika. Erik berättade att man som ett 
vittne har uppgiften att predika för andra människor. Varför man som vittne ska predika 
ut Jehovas ord är för att det står i Bibeln, tillade Ida. Erik förklarade sedan att man kan 
se Jehovas vittnen som lärjungarna. Lärjungarna hade uppgiften att predika ut Jesus 
budskap och på samma sätt ska Jehovas vittnen göra det. Jag berättade för Ida och Erik 
om att jag läst i olika böcker om hur många timmar de måste predika varje månad och 
frågade dem hur det ser ut hos dem. Erik berättade då att i deras församling finns det 
inget mått på hur många timmar man ska gå ut och predika för människor, utan allt 
hänger på familjesituationen. Ida berättade att familjen alltid är viktigast för Jehovas 
vittnen och familjen går alltid i första hand, exempelvis ska man inte lägga tid på att 
predika för människor om man har problem hemma. Väljer man att predika när man har 
problem hemma, då har man prioriterat fel, utvecklade Erik.27   

Jag frågade Ida och Erik om de gick på varje möte som hålls i Rikets sal. Ida 
berättade att det inte finns något tvång utan att det är upp till var och en. Detta skulle 
möjligen kunna vara en följd av sekulariseringen. Dock sa Ida att de vill gå på varje 
möte för att de vet att det är bra för dem. Erik tillade att församlingen skulle höra av sig 
om det var så att man inte varit på något möte på två veckor, men då hör de av sig av 
omsorg, de är oroliga att något har hänt.28  

Jag frågade Ida och Erik hur de upplevt bemötandet från människor på exempelvis 
jobbet eller skolan när de berättar att de är vittnen. Ida berättade att hon upplevt både 
negativa och positiva reaktioner. Hon hade nyligen bytt arbete vilket gjorde att hon 
nyligen mött människor som haft vissa förutfattade meningar på grund av att hon är ett 
Jehovas vittne. Exempelvis var det en kvinna på arbetsplatsen som hade frågat henne 
om hon hellre ville att hennes barn dog än att ge det blod. Ida märkte direkt att kvinnan 
inte var öppen för henne att berätta om sin tro och valde då att gå därifrån. Ida sa att det 
finns de människor som är intresserade på riktigt och faktiskt undrar, sedan finns det de 
som har en viss bild av ett Jehovas vittne och endast vill vara dryga. Hon trodde dock 
att det kan vara så att hon tänker att människor ska ha förutfattade meningar, men att de 
kanske egentligen inte har det. Hon får ofta frågan om blodet och hon tror att det beror 
på att den frågan förkommer flitigt i media. Ida säger också att hon förstår att vissa 
människor inte kan förstå deras förhållande till blod, eftersom man inte vet vad andra 
människor har varit med om i sitt liv. Hon förstår att människor kan ha svårt att förstå 
deras förhållande till blod, om det exempelvis varit så att en blodtransplantation har 
räddat deras liv.29   

Erik har inte upplevt att människor på hans arbetsplats varit negativa på grund av att 
han är ett vittne. Dock arbetar han endast med människor som är vittnen, vilket kan vara 
förklaringen till att han aldrig mötts av några negativa reaktioner. Tidigare arbetade han 
däremot med människor från olika kulturer, men han upplevde aldrig något negativt 
från sina arbetskollegor på grund av att han var ett vittne. Istället upplevde Erik ett annat 
problem med det arbetet, det var ett skiftarbete och han missade då flera möten i 
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månaden och valde därför att byta arbete. Erik berättade att han varit med om en 
situation då han fått mer förtroende då han varit ett vittne.30 

Jag frågade Ida hur hennes arbetstider ser ut. Hon berättade att hon arbetar dagar, 
kvällar och helger. Jag frågade henne hur hon gjorde om det krockade med mötena. Ida 
berättade då att det endast krockar någon enstaka gång och då hoppar hon över mötet. 
Dock berättade hon att hon tidigare arbetat på ett företag där hon flera gånger i månaden 
missade möten. När hon arbetade där försökte hon oftast få ledigt, vilket inte var något 
problem med hennes första chef. Hennes första chef ansåg att hennes möten kunde 
jämställas med att någon ville ha ledigt för en bandymatch, vilket gjorde det självklart 
att hon skulle få vara ledig. Dessvärre berättade hon att en annan chef tog över senare 
och den chefen respekterade inte hennes önskan om att få vara ledig vid mötena. Chefen 
hade svarat henne: var det så att hon ville vara ledig så får hon byta bort passen. Ida 
berättade att hon försökte byta bort passen emellanåt, men ibland fanns det ingen att 
byta med.31  

Vi fortsatte att diskutera bemötandet av andra människor, exempelvis om de har 
upplevt någon skillnad, nu jämfört med för 10 år sedan, i bemötandet när de är ute och 
predikar på torg och gör besök i hemmet. Erik var väldigt klar över att människor i 
Sverige varit svårmottagliga när han försökt tala med dem om religion och Jehovas 
vittnen. Han gav ett exempel och sa att om ett vittne står på ett torg i Sverige och 
predikar och ger ut information, skulle knappt någon komma fram till personen även om 
de är intresserade. Han anser att religion har en lägre status i Sverige jämfört med 
många andra länder. Erik förklarade att om ett vittne istället skulle stå på ett torg och 
predika i ett afrikanskt land, skulle det se helt annorlunda ut. Där skulle det komma 
fram människor för att de är intresserade och de skulle kunna stanna och diskutera, 
vilket Erik ansåg aldrig skulle ske i Sverige. Jag frågade Erik varför han tror att det är 
på det viset. Erik svarade mig då: ”Människor i Sverige har det för bra vilket gör att de 
inte lägger ner tid på religion, och därför inte anser sig vara troende”32. Efter lite 
eftertanke under intervjun tillade Erik: ” I Sverige har människor sina pengar som 
religion”33. Erik utvecklade sitt påstående och berättade att det är en stor del av att 
människor i exempelvis afrikanska länder som är mer mottagliga än människor i 
Sverige. Ida höll med Erik i hans tankar genom att nicka och tillägga att de i afrikanska 
länderna måste tro på en bättre framtid eftersom de kanske inte ens har mat för hela 
veckan, de måste tro på att det finns något bättre. Hon berättade att många i Sverige 
redan har det så bra vi kan ha det, därför lever många hellre här och nu än att inse 
sanningen om framtiden. När informanterna talade om sin tro så kallade de tron för 
sanningen.34 

Eftersom Erik och Ida var överens om att människor i Sverige var svårmottagliga 
gällande Jehovas vittnen och även religion över lag, ställde jag följdfrågan om de har 
upplevt någon upp- eller nedgång av medlemmar i deras församling. Erik berättade att 
de i tonåren var sex stycken killar som hängde ihop mycket på fritiden men att det 
endast var han som valde att döpa sig och fortsätta vara aktiv inom församlingen. Ida 
berättade att hon nog upplever att det skett en nergång då många nära vänner till dem 
valt att lämna deras och även andra församlingar inom Jehovas vittnen. Jag frågade dem 
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vad de tror att det beror på. Erik gick då tillbaka till förklaringen om varför världen ser 
ut som den gör nu, de människor som valt att lämna har helt enkelt fått onda tankar från 
djävulen som styr över världen i dagsläget. När vi i intervjun talade om minskning av 
antalet Jehovas vittnen var informanterna väldigt tydliga med att en minskning kanske 
sker i Sverige men att Jehovas vittnen ständigt sprids över hela världen.35  

Jag frågade informanterna om de skulle säga att det finns Jehovas vittnen som är mer 
sekulariserat troende. Jag lade fram ett exempel från Svenska kyrkan där det gjorts 
undersökningar som visat att det finns medlemmar som anser sig vara ateister.36 Både 
Erik och Ida var överens om att det inte är någon medlem som är mindre troende, dock 
mindre aktiv, kanske på grund av familjeproblem. Erik berättade därefter att man som 
vittne efter dopet har vissa regler man måste förhålla sig till och också vissa 
förpliktelser. Som ett vittne får du exempelvis inte röka, göra något ont mot din kropp 
eller ha sexuellt umgänge utanför äktenskap. Jag frågade då vad som händer om ett 
vittne inte följer dessa regler. Erik berättade att det är i de lägena som en uteslutning kan 
ske, dock beror det på hur allvarligt brottet är och om det upprepats flera gånger. För att 
inte bli utesluten måste man gå till äldrebröderna i församlingen för att visa att man 
ångrar det man gjort. Efter det sker en utredning där äldrebröderna avgör om personen 
ska bli förlåten och få stanna eller bli utesluten från församlingen.37 

Jag frågade vilket sätt de upplever att de får flest nya medlemmar genom. Både Erik 
och Ida tror att flest kommer i kontakt med dem genom att de har en vän som är ett 
vittne.38  

Jag frågade Erik och Ida hur församlingen hanterar situationen med att ungdomar 
inte ska leva tillsammans innan giftermål, när samhället förändrats och många lever 
tillsammans och skaffar barn utan att vara gifta. Erik berättade att i familjen och sedan 
även på mötena talar man mycket till ungdomarna. Det talas om att man innan sex ska 
vara gifta och hur man ska förebygga detta, då de är medvetna om frestelserna. Inom 
församlingen rekommenderar man att inte umgås själva för att det oftast är i dessa 
situationer man inte kan motstå, berättade Erik.39 

Jag frågade Erik och Ida hur de ser på julen, för i vissa fall skulle vi kanske kunna 
säga att julen kan ses som sekulariserad.40 Ida berättade att de inte firar jul på grund av 
att de inte tror att Jesus föddes då och som vittne ska man inte fira en speciell dag utan 
varje dag ska firas. Hon berättade dock att de bakar lussebullar och gör pepparkakshus 
trots att julen inte firas. Därefter tar hon fram mobilen och visar upp en bild där hennes 
barn sitter med ett stort pepparkakshus i famnen. 41 

När vi avslutade intervjun tackade jag dem för hjälpen och för att de ställde upp på 
att bli intervjuade. Ida berättade då att hon bara tyckte det var roligt och att jag kan 
kontakta henne närsomhelst om det skulle vara så att jag undrade något mer.42 

                                                
35 Ibid 
36 David Högfeldt, Världen idag, 2011. Tillgänglig: 
http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/06/17/Kyrkan-ska-vara-till-for-de-utsatta-i-samhallet/ (Hämtad: 
2014-03-03)  
37 Gruppintervju, Oskarshamn, 2014-02-04 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Law, Stephen, En tankfull jul: filosofiska funderingar över julen, 1. uppl., Lindskog Förlag, Stockholm, 
2011 s.119 
41 Gruppintervju, Oskarshamn, 2014-02-04  
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3.1.3 Gruppintervju – Mönsterås  
Jag började med att fråga Maja och Stina om deras församling i Mönsterås. Maja 
berättade att de är ca 30-40 medlemmar och då menar hon endast de som är döpta. Både 
Maja och Stina har tillhört olika församlingar inom Jehovas vittnen när de bodde på 
andra orter.43  

Jag var intresserad av hur informanterna såg på naturvetenskapen. Precis som i min 
tidigare gruppintervju ansåg de båda att skapelseberättelsen ur Bibeln är början på 
jorden. Jag frågade dem vad de är som gjort dem övertygade om att skapelseberättelsen 
är sanningen. Stina berättade att hon anser att vi inte kan födas så här perfekta utan att 
det måste finnas en skapare. Hon menade att eftersom ingen föds med ögonen under 
fötterna och kroppen fungerar så bra som den gör, går det inte att ge ett annat svar än att 
det måste vara en skapare. Maja instämde på vad Stina sa. Maja berättade om hur fina 
platser det finns på jorden, hon anser att allt inte kan ha skapats av en slump. Maja 
berättade att de tror på förklaringen om varför det regnar men att de tror att det är 
Jehovas som skapat hela kretsloppet. Maja sa att hon inte behöver veta hur Jehova har 
gjort allt utan det är något vi endast ska acceptera, precis som att vi inte behöver veta 
hur keramiken har gjort en kopp, det är inte viktigt.44  

Jag frågade dem hur deras arbetssituation ser ut och om deras arbetstider krockar 
med mötena. Maja berättade att hon har ett heltidsjobb där hon arbetar dagtid. Hon har 
heller inte tidigare haft något kvälls- och helgarbete så hon har aldrig stött på problemet 
att det kolliderar med mötena. Stina arbetar halvtid på ett dagtidsarbete och hennes 
tidigare arbeten har inte heller stött ihop med mötena. Stina berättade att hon valt att 
arbeta halvtid för att hon ska kunna ha tid med sin tro. Stina förklarade att hon lever 
hellre mer sparsamt för att kunna vara aktiv i Jehovas tjänst.45 

Jag frågade Maja och Stina om hur de upplevt bemötandet från människor när de 
berättat att de är vittnen. Maja berättade att hon stött på en del fördomar men att det 
oftast varit humoristiska uttalanden som hon kan skratta åt. Hon berättade om ett 
tillfälle där en person hade sagt till henne ”men ni Jehovas vittnen får väl inte dricka röd 
saft eftersom det ser ut som blod”46. Både Maja och Stina vittnade om att de ofta möter 
människor som ska berätta för dem vad Jehovas vittnen tror på, påståenden som i många 
fall inte stämmer. Maja berättade om ett tillfälle då hon talade i en skola om Jehovas 
vittne där en pojke frågade henne om det stämde att Jehovas vittnen ägde glassbilen. 
Hon trodde först pojken skojade för att lätta upp stämningen men precis innan hon 
skulle börja skratta insåg hon att han faktiskt menade allvar. Dessutom var det fler som 
berättade att de också hört att Jehovas vittnen äger glassbilen. Maja berättade att hon 
stött på många konstiga rykten om Jehovas vittnen, ibland förklarar hon hur det 
verkligen ligger till, men som med glassbilen orkade hon inte argumentera och sa 
istället att Jehovas vittnen äger glassbilen. Men Maja tror att många blandar ihop dem 
med församlingar som finns i USA, där de äger aktier i olika företag, och på så vis 
kopplat dem till glassbilen. Stina berättade att hon fått frågan om det stämmer att de 
endast får ha sex på en speciell dag i veckan. Maja och Stina är överens om att de får 
sådana typer av frågor från utomstående lite då och då.47  

                                                
43 Gruppintervju, Mönsterås, 2014-02-16 
44 Ibid 
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46 Intervju, Maja, 2014-02-16 
47 Gruppintervju, Mönsterås, 2014-02-16 
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Stina upplevde att det blivit svårare att få kontakt med människor när hon är ute och 
ska förkunna. Hon ansåg att de som verkligen vill veta släpper in henne direkt, men de 
andra är väldigt avvisande och vill inte ens lyssna på vad hon har att säga innan de 
stängt dörren. Maja höll med Stina i den frågan då hon ansåg att människor är för 
stressade i samhället för att stanna upp och lyssna på vad de har att säga när de är ute 
och ska förkunna. Maja har därför ett mål som innebär att hon på snabbast tid ska få 
fram något intressant så att människorna stannar upp och lyssnar på henne. Maja tror 
dock att detta skiljer sig beroende på var i Sverige man bor. Hon flyttade nämligen till 
Mönsterås för 12 år sedan och upplevde då att folk där var mer intresserade av Jehovas 
vittnen än vad folk varit i den större staden som hon tidigare bodde i. Stina tycker dock 
att stressen från storstäderna börjar visa sig även i de mindre orterna, så allt handlar om 
att få människors tid när de är ute och predikar. Maja upplever däremot att många 
människor är oroliga över vad som händer i världen och att de därför oftast har frågor, 
men ingen har tid att stanna upp och lyssna på Jehovas vittnens svar. Både Maja och 
Stina sammanfattar att det moderna samhället har gjort att människor är mer 
svårmottagliga än tidigare på grund av tidsbrist. Maja sa, precis som Erik, att det enda 
människor lägger vikt vid i dagsläget är hur mycket pengar de har.48 

Under intervjun kom vi in på Jehovas vittne som organisation i världen. Stina tror att 
de har samma kärna världen över för att det sitter ett antal personer i Brooklyn som 
ansvarar för att ge ut bibliskt material till alla samfund världen över. Eftersom alla 
samfund får exakt samma material kan de inte ske splittringar som i Svenska kyrkan, 
tillade Maja. Jag frågade om det fanns några andra faktorer som gjort att de behållit 
kärnan. Maja trodde även att det kunde bero på att man som ett döpt vittne har regler 
och förpliktelser man ska följa. Hon tror också att Svenska kyrkan splittrats på grund av 
att de inte följer allt som står i Bibeln. För att citera Maja: ”I Svenska kyrkan så följer 
man det som står på sidan 2 men det som står på sidan 3 är inte så viktigt”49. Stina lade 
till att man måste följa Bibeln rakt upp och ner och passar inte vissa delar ska de ändra 
på sig själva och inte Bibeln. Maja sa att det inte är någon som kan säga att man blivit 
lurad in i Jehovas vittnen, då man dels får veta vad Jehovas vittnen innebär och sedan 
även besvara ett antal frågor innan man blir döpt. Hon berättade också att det inte går att 
bli frälst och bli ett vittne direkt, det handlar om mycket arbete och engagemang. Stina 
berättade att äldrebröderna kan säga att man ska skjuta upp dopet om man inte har 
samma tankar kring Bibeln som ett vittne ska ha. I sådana fall får man bearbeta lite till 
och göra mer bibelstudier.50 

Som ett Jehovas vittne ska man inte rösta, då de inte tror på ett människostyre. Jag 
frågade Maja och Stina hur de hade gjort om de blivit tvingade att rösta enligt lag, som 
exempelvis i Australien. Maja sa att de hade kunnat rösta blankt för att göra det enkelt 
för sig. Hon berättade sedan att politiska beslut gjort att de haft vissa problem som till 
exempel med värnplikten. Det var flera äldre i församlingen som suttit i fängelse för att 
de valt att inte göra värnplikten. Stina berättade att hennes morbror fick sitta i fängelset 
i Danmark på grund av det. Maja tillade att de nog hade det rätt bra i Sverige, för i 
Grekland har många vittnen fått sitta i flera år. Hon anser att det blir helt fel då ett vittne 
kan få sitta med en mördare samtidigt som vittnet straffats för är att inte vilja mörda.51 

Jag frågade informanterna hur de hanterar ungdomarna i tonåren när det kommer till 
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att inte leva och ha sex ihop med en partner innan giftermål. Maja har en son som är 18 
år och hon berättade att det handlar om att börja bearbeta det i tidig ålder. Eftersom han 
är ett vittne kan Maja inte tänka sig att han skulle kunna ha sex utanför äktenskapet 
eftersom det är något han är uppvuxen med att man inte får. Under intervjun satt vi i 
deras bibliotek och Maja reste sig och tog ner en bok, Ungdomar frågar – svar som 
fungerar, i den kan man läsa om alla olika tonårsproblem de kan stöta på. Hon berättade 
att de uppmanar tonåringarna att läsa dessa böcker för att bli medvetna om det som 
händer kring dem. Stina sa att man i församlingen också uppmanar två personer som är 
intresserade av varandra att inte umgås själva då det kan vara svårt att stå emot i en 
sådan situation. Man ska istället försöka ha andra människor omkring sig som ett litet 
skyddsnät. Maja berättade att de inte uppmanar ungdomarna till att gifta sig tidigt, de 
vill hellre att de ska ut och uppleva världen innan, vilket hon menar är lätt att göra inom 
Jehovas vittnen. Man kan exempelvis åka ner till länder i Afrika och hjälpa dem bygga 
Rikets salar.52 

Jag frågade Maja och Stina hur de gör kring jul och då speciellt Maja eftersom hon 
inte är uppvuxen som ett Jehovas vittnen.  Maja berättade att de inte firar jul men att de 
i februari har en dag då de köper presenter och äter gott. Hon menar att det är inte är 
någon koppling till julen, hon älskar bara att ge paket. Stina berättade att hennes mans 
familj inte är Jehovas vittnen men att de har accepterat att de inte firar jul. Under året 
brukar Stina och hennes man skicka upp någon liten present till deras familjer, 
exempelvis en chokladkaka när de fått lite pengar över. Hon berättade att de båda jobbar 
halvtid och valt att leva mer sparsamt för att kunna ha tid med allt de vill istället. 53 

Jag frågade dem hur de får nya medlemmar i samfundet. Stina tror det vanligaste är 
att man har en äktenskapspartner som är ett vittne och att man efter det valt att gå med 
själv. Förutom det är Maja och Stina överens om att de flesta nya medlemmarna har 
kommit till dem genom att vittnen har gjort hembesök hos dem.54 

Det sista jag frågade informanterna innan jag avslutade intervjun var om de upplevt 
att det skett en ökning eller minskning av antalet medlemmar i deras förra församlingar 
eller i den nuvarande församlingen i Mönsterås. Både Maja och Stina var överens om att 
det skett en ökning i såväl Mönsterås som i de tidigare församlingarna de tillhört. Maja 
tror dock att det kan vara olika på olika platser i Sverige. Hon ansåg att det troligtvis 
sker en ökning i by-samhällen som Mönsterås där de inte påverkas lika mycket av stress 
som exempelvis i Stockholm. Hon tror att det sker en ökning i de mindre samhällena 
och en minskning i de större städerna där man inte har tid för religion. Både Maja och 
Stina var överens om att det troligtvis sker en minskning av Jehovas vittnen i Sverige, 
men de var noggranna med att lägga till att Jehovas vittnen ständigt ökar över världen.55  

3.1.4 Observation – Oskarshamn 4 februari 
Den 4 februari var jag på ett möte i Rikets sal där jag utförde en öppen observation. 
Rikets sal var väldigt enkel i sin inredning, vita väggar utan något på och längst fram 
fanns en predikstol. Det var sittplatser i nästan hela rummet och till varje sittplats fanns 
det en mikrofon. Bakom Rikets sal fanns ett rum med ett fönster in mot salen så att de 
kunde se in under mötet. Jag frågade mina informanter vad rummet var till för. De 
berättade för mig att rummet var isolerat, så om barnen blev gnälliga kunde man gå in 
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där och leka med dem istället. Rummet hade också högtalare så att man kunna höra vad 
som sades under mötet, trots att man var i lekrummet.56 

Mötet startade med att alla stod upp och bad en bön till Jehova och därefter stod de 
kvar och sjöng en sång ur deras egen sångbok. Efter det satte sig alla ner och en man 
gick upp för att hålla en föreläsning.57 Ida berättade för mig att alla församlingar har en 
eller flera äldrebröder som reser runt till olika församlingar och föreläser under mötena 
om olika ämnen som är aktuella. Föreläsaren talade mycket om att vi ska se våra barn 
istället för våra telefoner. Han ansåg att föräldrar i detta samhälle i större utsträckning 
glömt bort sina barn och lever genom telefonerna. Föräldrarna tycker det är viktigare att 
skriva något roligt till sin vän istället för att leva här och nu. Han avslutade sin 
föreläsning genom att säga: Meningen med denna föreläsning var att göra er 
uppmärksamma på detta problem och få er att tänka på hur ni själva lever hemma.58 

Efter föreläsningen tog en äldrebroder över som tillhörde Oskarshamns församling 
och han hade ett vittne till hjälp som läste ur tidningen Vakttornet. De läste ett speciellt 
kapitel som var bestämt för veckan, de hade sedan frågor till kapitlet som församlingen 
skulle besvara. Här nedan ser ni ett utdrag ur Vakttornet som användes under mötet.59 
 
”Någon gång mellan 762 och 759 f.v.t förklarade kungarna i Israel och Aram krig mot 
Judas rike. De tänkte inta Jerusalem, avsätta Kung Ahas och ersätta honom, kanske 
med någon som inte kom från kung Davids släktingslinje. (Jes.7:5,6) Israels kung borde 
ha vetat bättre. Jehova hade bestämt att det var Davids avkomlingar som skulle sitta på 
tronen, och ingenting kan hindra hans ord från att bli verkliga. (Jos. 23:14;2 Sam. 
7:16)”60 
 
Frågan som ställdes till denna del av texten var: ”Varför kunde inte den arameisk-
israelitiska alliansens plan lyckas?”61. Det var äldrebrodern som ställde frågan och då 
fick vittnena räcka upp handen för att svara. Äldrebrodern tilltalade då den han ville 
skulle besvara frågan med antingen syster eller bror och därefter efternamnet. En kvinna 
besvarade frågan och hennes svar var att det Jehova har bestämt går inte att ändra på. 
Det var fem sidor ur Vakttornet som de läste ur och till varje stycke fanns det en fråga 
som skulle besvaras. Under mötet förstod jag vad mikrofonerna som jag tidigare sett var 
till för, de användes helt enkelt för att alla i församlingen skulle höra svaret. Efter att 
läsningen ur Vakttornet var avslutad ställde sig alla upp och avslutade mötet med en 
bön och sång till Jehova. Mötet varade i cirka 1,5 timme.62  

Efter mötet stannade de flesta i församlingen kvar och samtalade i ungefär en timme. 
Nästan alla i församlingen kom fram och presenterade sig och frågade lite om mig. Jag 
berättade att jag var där för att göra en observation för min kandidatuppsats. Alla 
verkade tycka att det var intressant och bemötte mig på ett välkomnande sätt. Jag 
upplevde att alla vittnen i församlingen kände varandra väldigt väl då alla kramades och 
talade om veckan som varit. 63 

                                                
56 Observation, Oskarshamn, 2014-02-04 
57 Föreläsning – Informantens ordval  
58 Observation, Oskarshamn, 2014-02-04 
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Något jag tänkte på under mötet var att en stor del av medlemmarna tillhörde den 
äldre skalan i ålder. Med äldre menar jag cirka 60 år. Det fanns yngre medlemmar också 
men de utgjorde en relativt liten andel av mötets deltagare. Dock vet jag inte hur det 
brukar se ut på andra möten, det kan ha varit en tillfällighet att det var få yngre vittnen 
på detta möte.64   

3.1.5 Observation – Mönsterås 16 februari 
Den 16 februari deltog jag under Jehovas vittnens möte i Mönsterås innan jag skulle 
utföra min intervju. Rikets sal med det isolerade barnrummet var i stort sett uppbyggt på 
samma sätt som Rikets sal i Oskarshamn.  Det var vita väggar utan något på och längst 
fram fanns det en predikstol. Dock var Rikets sal i Mönsterås betydligt mindre till arean 
än i Oskarshamn.65  

Upplägget under mötet var identiskt med hur det var i Oskarshamn. Vi började med 
att stå upp och be en bön och därefter en sång till Jehova. Efter det var det en 
äldrebroder från Jönköping som höll i en föreläsning. Han talade mycket om att vårt 
yttre speglar vårt inre. Han talade om att vi ska vara väldigt tydliga till våra ungdomar 
om att de inte ska piercar sig eller skaffar tatueringar, för då kommer människor att 
döma dem innan de lärt känna dem. Jag frågade informanten jag satt med under 
föreläsningen om de inte var något vittne som hade tatueringar. Hon berättade att man 
som vittne inte ska ha tatueringar, dock förekommer det att någon som blivit vittne 
senare i livet har tatueringar. Informanten tillade även att man som vittne inte ska göra 
något som skadar kroppen och de anser att tatueringar och piercingar skadar kroppen. 
Maja sa också att de inte är meningen att människan ska skada den kropp som Jehova 
givit oss. Efter föreläsningen tog en äldre bror från Mönsterås församling över och de 
läste veckans text ur Vakttornet och besvarade frågorna som tillhörde. I slutet av mötet 
bads det en bön och de sjöng en sång till Jehova. 66  

Min första tanke under mötet i Mönsterås var att Rikets sal var för litet för hur många 
som kommit till mötet, då de fick ställa in extra stolar. Dock berättade Maja att det var 
en tillfällighet att de var så många. Jag upplevde att det var en väldig blandning av 
åldrar under mötet, allt från pensionärer till småbarn. Dock var det många 
småbarnsfamiljer som deltog. 67 

Efter mötet var det många som stannade kvar för att småprata och många barn sprang 
runt och lekte med varandra. Jag upplevde även här att människorna var väldigt öppna 
och nyfikna på mig. Nästan alla var framme och hälsade och pratade med mig. De flesta 
visste av vilken anledning jag var där eftersom min informant hade underrättat dem.68 

3.1.6 Observationer och tankar kring intervjuerna  
Under min första intervju med Erik och Ida kände jag mig varmt välkommen. De hade 
ställt fram fika lagom till att jag plingade på hemma hos dem. Jag fick uppfattningen av 
att de verkligen tyckte det jag skulle göra var intressant och de ville i stort sett berätta 
allt om Jehovas vittne och deras samfund. Man kan tala om olika maktpositioner när 
man pratar om intervjuer, att någon person står över den andra. Jag upplevde aldrig 
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någon maktposition utan tyckte att intervjun var väldigt neutral, dock var Erik väldigt 
kunnig och tog för sig, men han var aldrig överlägsen.69  

Under intervjun med Maja och Stina fick jag dock uppleva något speciellt. Vi hade 
börjat tala och under tiden såg jag att Stina iakttog min vänstra hand där jag bar min 
förlovnings- och vigselring. En liten bit in i intervjun frågade Stina om jag var gift och 
vi började prata lite smått om det och det visade sig var väldigt uppskattat. Jag upplevde 
att de visade mig en väldig respekt på grund av det. När jag sedan i efterhand 
analyserade detta förstod jag att det var ett positivt intryck för dem, då de inte lever 
tillsammans med sina partners förrän de är gifta. När denna intervju genomfördes 
märkte jag inte heller av någon maktposition utan jag upplevde att den var neutral. Även 
Maja och Stina var väldigt öppna mot mig och hade mycket att prata om.70  

Under båda intervjuerna kände jag mig väldigt bekväm och jag kände hela tiden att 
jag kunde ställa de frågor jag ville. Jag upplevde att informanterna gärna ville berätta 
hur det verkligen låg till i församlingen och i deras tro, då de upplevt att många 
utomstående inte riktigt vet vad Jehovas vittnen står för.71   
 
4 Analys och diskussion  
I detta kapitel kommer jag att analysera olika delar av empirin från mina två 
gruppintervjuer och mina två observationer. Kapitlet är uppdelat i tre delar: Ekonomiskt 
välstånd kopplat till sekulariseringen, gruppintervjuerna kopplat till sekulariseringen 
och observationerna kopplat till sekulariseringen. Analysen är baserad på de 
religionsvetenskapliga teorierna jag tidigare presenterat, dessa är sekulariseringsteorin 
och deprivationsteorin.72 Jag kommer även att göra återkopplingar till Holdens 
forskning som jag presenterade i kapitlet: Tidigare forskning.  

4.1 Ekonomiskt välstånd kopplat till sekulariseringen 
Under intervjuerna diskuterade jag och informanterna om hur människor bemöter dem 
när de är ute och förkunnar, och om de upplevt någon förändring de senaste tio åren 
jämfört med tidigare.  

Enligt Glocks deprivationsteori blir människor mer religiösa när det finns eller 
upplevs en brist ekonomiskt, socialt, organiskt, etiskt eller psykiskt.103 Samtliga 
informanter har upplevt att en förändring skett i bemötandet från människor när de är 
ute och förkunnar. Det har blivit mycket svårare att få ta del av människors tid i den tid 
vi lever i nu. Maja ansåg att hon snabbt måste få fram den information hon vill, för att 
hinna väcka människors intresse. Stina ansåg att det är fler i dagsläget, än för tio år 
sedan, som inte vill lyssna utan istället stänger dörren så fort de nämner att de är från 
Jehovas vittnen. Erik ansåg att man numera i Sverige inte är intresserad av religion 
eftersom vi har det gott ställt ekonomiskt och inte är i behov av religion längre, Eriks 
fru Ida instämde i denna uppfattning. Detta är något som också Maja tog upp under 
Stina och hennes gruppintervju. Erik gav mig också ett exempel på hur vi i Sverige 
bemöter Jehovas vittnen som står på torg och predikar, kontra hur det ser ut i afrikanska 
länder. I Sverige är det ingen som stannar och lyssnar eller vågar komma fram, vilket är 
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motsatsen till hur det ser ut i de afrikanska länderna, där människor är intresserade och 
lyssnar. Maja, Erik och Ida talade i sina intervjuer om att människor i Sverige inte bryr 
sig om religion då de har det för bra ekonomiskt. Erik sa till och med att människor i 
Sverige har sina pengar som religion och att de endast bryr sig om dem.73  

Det är påtagligt att informanterna upplever att det finns en koppling mellan hur 
människor har det ekonomiskt och om de är religiösa eller inte. Både Maja och Erik 
ansåg att människor inte lägger vikt vid religion i Sverige eftersom de har sina pengar 
och kan leva gott. Ser vi till Glocks deprivationsteori anser han att människor blir 
religiösa när de upplever en brist.74 I Sverige finns inte den ekonomiska deprivationen 
såsom den finns i många andra delar av världen, då de flesta människor i Sverige har en 
hög levnadsstandard. Vi i Sverige har också ett statssystem som gör att vi blir 
uppfångade när vi exempelvis blir arbetslösa, vilket inte är en självklarhet i många 
andra länder. Utifrån informationen jag fått fram i min studie, anser jag att det finns en 
koppling mellan informanternas syn på hur människor i Sverige ser på religion och 
Glocks deprivationsteori. Möjligen skulle det kunna vara så att ett land med goda 
ekonomiska förhållanden lättare sekulariseras eftersom färre människor i landet lider av 
den ekonomiska deprivationen.  Samtliga informanter är överens om att människor har 
blivit mer avståndstagande till religion, vilket flera av dem anser är på grund av den 
goda ekonomin i Sverige. Dock skulle det kunna vara möjligt att den bakomliggande 
orsaken till människors avståndstagande är att Sverige sekulariseras.   

4.2 Gruppintervjuerna kopplat till sekulariseringen 
Här presenteras analysen från informanternas tankar och upplevelser av 
sekulariseringen i Sverige. Maja, Erik och Ida anser att människor inte längre ser 
sanningen då de har sina pengar och inte är i behov av religionen. Samtliga informanter 
talade också om att många människor i Sverige inte har tid för religion på samma sätt 
som människor haft tidigare. Maja och Ida hade varit med om händelser där människor 
haft förutfattade meningar om dem som Jehovas vittnen och haft svårt att förstå deras 
tro. Ibland var det så att människor bara fått för sig konstiga saker om dem, som 
exemplet Maja gav där någon trodde att hon inte får dricka röd saft för att det ser ut som 
blod. Ida hade också fått uppleva att många ifrågasatte henne angående hennes tro, 
oftast blodfrågan. Erik hade aldrig varit med om några negativa kommentarer, dock 
hade han varit med om att han fått mer ansvar på grund av sin tro.106 

Enligt Bruces sekulariseringsteori minskar religionen i betydelse i ett sekulariserat 
samhälle tills att religion slutligen försvinner helt. I teorikapitlet har jag tidigare tagit 
upp att det finns religiösa grupper som kan undkomma sekulariseringen enligt Bruce. 
För att undkomma sekulariseringen anser Bruce att den religiösa gruppen måste 
uppfylla vissa punkter för att kunna undkomma sekulariseringen. En viktig punkt är att 
den religiösa gruppen tar avstånd från samhället.107 I Andrew Holdens forskning från år 
2002 går det se att Jehovas vittnen inte påverkats av sekulariseringen på samma sätt 
som många andra religiösa grupper. Han anser att organisationen inte påverkats för att 
den har stränga förhållningsregler för medlemmarna, vilket gjort att de inte kan göra 
egna tolkningar och inte endast följa vissa regler organisationen satt upp.108 I min studie 
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berättade informanterna om att man måste tro på det som Jehovas vittnen står för och 
egna tolkningar är inte möjligt, följer du inte det kommer du inte få möjlighet att döpa 
dig inom organisationen. Blir du sedan döpt men väljer att inte följa de regler som är 
uppsatta riskerar du som medlem att bli utesluten ur organisationen. Detta är då enligt 
Bruce teori ett sätt att undkomma sekulariseringen. Informanterna styr då sina liv efter 
organisationens regler, exempelvis att de inte får ta emot blod eller bo tillsammans 
innan de är gifta. Reglerna gör att organisationen kan undkomma sekulariseringen, 
eftersom organisationen styr över hur medlemmarna ska leva sina liv. Jag uppfattade att 
informanterna tryckte ner de människor som inte är Jehovas vittnen, exempelvis talade 
de om att de som inte följde Jehovas vittnens regler styrs av Satan. De ansåg också att 
de bar på den enda sanna tron och resten av samhället har fel. Genom att tala nedlåtande 
om människor som inte tillhör Jehovas vittnen och Sveriges samhälle, stärks isoleringen 
av organisationen. Det betyder att sekulariseringen får svårare att nå organisationen, 
eftersom de isolerar sig från samhället de lever i.   

Utifrån Jehovas vittnens siffror på antal medlemmar och organisationer över åren i 
Sverige, går det se att de minskat. Däremot går det se att Jehovas vittnen inte haft 
samma kraftiga nedgång som Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har minskat nästan 
dubbelt så mycket jämfört med Jehovas vittnen, och då under en tio år kortare period. 
Dock är det en väldigt liten minskning av Jehovas vittnen i Sverige, vilket gör att det 
inte går att dra några slutsatser om det är ett resultat av sekulariseringen.  

När jag analyserade informationen jag fått av mina informanter och ser hur deras 
medlemssiffror förändrats, då såg jag ett samband mellan det och Bruce 
sekulariseringsteori. I och med sekulariseringen kan det vara möjligt att det inte på 
samma sätt som för 20 år sedan är lika accepterat att vara troende, i vissa fall kanske det 
till och med är mer accepterat att kalla sig ateist. Möjligen är sekulariseringen en av 
anledningarna till att informanterna Maja och Ida stött på människor med olika tankar 
om dem som inte stämmer och som haft svårt att förstå deras tro. Sekulariseringen kan 
ha gjort att människor fått svårt att förstå människor med olika religiösa tillhörigheter, 
eftersom religion kanske inte är en del av deras liv Samtliga informanter berättade att de 
upplevt att det är svårare att nå ut till människor idag jämfört med tio år tillbaka i tiden. 
Jag anser också att sekulariseringen kan vara ett svar på varför denna förändring har 
skett. Enligt Bruces sekulariseringsteori minskar religion i betydelse för människor och 
om inte religionen har inflytande över människors liv, anser jag att det självklart blir 
svårare för Jehovas vittnen att besöka människor i deras hem och få dem att lyssna på 
deras budskap. Min slutsats är att sekulariseringen i Sverige lett till att människor är 
mindre mottagliga för Jehovas vittnens budskap.  

Eftersom många i Sverige inte firar jul av en religiös anledning, ställde jag frågan till 
samtliga informanter om de firar jul. Julen skulle för vissa människor kunna ses som en 
sekulariserad högtid.109 Alla informanter svarade att de inte firar jul på grund av att de 
inte tror att Jesus föddes då, och sedan anser de inom deras tro att alla dagar ska firas 
lika mycket. Ida, Erik och Stina är uppvuxna som vittnen och har aldrig firat jul.110 
Maja har däremot vuxit upp i ett sekulariserat kristet hem och har under sin uppväxt 
firat jul. Maja berättade att de under en dag i februari månad brukar laga god mat och ge 
varandra presenter. Hon var dock tydlig med att det inte har något med julen att göra, 
hon uppskattar bara att ge presenter. Detta tycker jag kan liknas vid ett julfirande med 
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skillnaden att det är ett annat datum.111 Dock går det se att informanternas ställning till 
julen är avståndstagande och att det blir en motverkandeprocess av sekulariseringen, då 
det stärker isoleringen från resten av samhället.  

Jag kan tydligt se att informanterna på många sätt isolerar sig från samhället i 
Sverige. Det tydligast är att de tar avstånd från resten av samhället genom att säga att 
samhället har fel och drivs av Satan och Jehovas vittnen är de enda som bär på 
sanningen. Detta gör de genom att inte rösta, inte fira jul, inte fira födelsedagar, att inte 
ta emot blod, ingen fysisk kontakt med motsatta könet innan giftermål och att de 
tidigare vägrat att göra lumpen. I Sverige talas det mycket om jämställdhet, att män och 
kvinnor ska ha samma rättigheter. Detta är också något som Jehovas vittnen tydligt går 
emot, då mannen har det stora ansvaret för familjen. Under deras möten i Rikets sal 
måste kvinnan bära kjol och mannen kostym, detta är något som går emot de normer 
som finns i samhället, vilket gör att det även här sätter sig emot och isolerar sig. Alla 
dessa förhållningsregler som ett Jehovas vittne måste förhålla sig till stärker isoleringen 
ifrån samhället, vilket gör att det är möjligt för dem att undkomma sekulariseringen. 
Detta skulle kunna vara svaret till varför det skett en så liten minskning av Jehovas 
vittnen i Sverige.  

4.3 Observationerna kopplat till sekulariseringen 
Under mina observationer under mötena i Rikets sal upplevde jag inte att Jehovas 
vittnens samfund har sekulariserats, istället upplevde jag att samfunden tydligt 
framförde sin tro och de regler medlemmarna ska förhålla sig till. Ett tecken på 
sekularisering i samfundet skulle kunnat vara att de uppmanade till egna tolkningar och 
att allas tolkningar var accepterade.  

Under mötet i Mönsterås pratade föreläsaren om att de ska styra sina ungdomar till 
att inte tatuera eller pierca sig. Är det så att man som ett döpt vittne inte följer de regler 
som finns, då kan personen bli utesluten. Jehovas vittnens organisation är, enligt min 
mening, byggd på en maktstruktur som motverkar nya tankar och försvårar för 
medlemmar att bli ateister, vilket också leder till att det blir svårare för organisationen 
att påverkas av sekulariseringen. Detta påstående bygger jag på Fredrik Helmers 
kandidatuppsats: ”Allt man gör ska ära Gud” – En studie av organisationen Jehovas 
vittnens maktstruktur och maktinstruments påverkan på unga Jehovas vittnen i Sverige 
och Holdens forskning.112 Enligt Helmers samtliga informanter skulle de lyssna mer på 
äldrebröderna än på sig själva om de hade olika tolkningar av Bibeln, då de anser att 
äldrebröderna vet bäst. Helmers slutsats är att man inom församlingen tuktar 
medlemmarna på flera sätt, exempelvis genom klädkoder, regler kring sex, övervakning 
och anmälningsplikt.113 Detta gör att Jehovas vittnen inte är en organisation som är 
öppen för egna tolkningar och heller inte för de människor som inte är redo att gå in i 
organisationen fullt ut. Du som medlem kan inte ha egna tolkningar av Bibeln och du 
kan heller inte välja vilka delar du vill tro på eller vilka regler du ska följa.114 Som ett 
Jehovas vittne är det allt eller inget. Detta skulle jag säga är nyckeln till att Jehovas 
vittnen undkommer sekulariseringen i Sverige, eftersom de stänger ute alla nya tankar. 

                                                
111 Gruppintervju, Mönsterås, 2014-02-16 
112 Holden, 2002, s.173-175 
113 Får ett Jehovas vittne reda på att någon inom församlingen har gjort något fel, är personen skyldig att 
anmäla den andra medlemmen till äldrebröderna.  
114 Helmner, 2012, s. 27-29 och 67 



 

 

 

 31 

Om det skulle uppkomma nya tankar inom organisationen löser Jehovas vittnen det 
genom att göra sig av med personen eller personerna som står för dessa.  

Som jag tidigare nämnt anser Bruce att religiösa grupper kan undkomma 
sekulariseringen. För att undkomma sekulariseringen ska gruppen innefattas av social 
kontroll, avstånd från nytolkningar och en stark ledare.115 Ser vi på Jehovas vittnen som 
organisation har de social kontroll i from av flera regler som församlingsmedlemmarna 
måste följa, till exempel klädkoder och rökförbud. Följs inte de uppsatta reglerna 
riskerar man att bli utesluten. Det går också se att organisationen tar avstånd från 
nytolkningar, då de hånar exempelvis Svenska kyrkan för att välja ut de sidor de vill tro 
på i Bibeln. Alla församlingar inom Jehovas vittnen har så kallade äldrebröder som 
leder församlingen. Det är de som beslutar om någon exempelvis ska bli utesluten eller 
få stanna kvar. 75  Jehovas vittnen följer alla de punkter Bruce satt upp för att 
undkomma sekulariseringen, möjligen kan det vara anledningen till att deras minskning 
av medlemmar knappt är märkbar. 

Under min observation i Rikets sal i Oskarshamn var majoriteten av deltagarna i 60-
årsåldern och ytterst få från yngre generationer. Förklaringen på denna uppdelning 
skulle kunna vara att fler yngre än äldre har påverkats av sekulariseringen i Sverige. I 
och med sekulariseringen kommer religionens betydelse minska för människor. Dock 
måste jag förkasta min teori, då blandningen av åldrar var stor under mötet i Mönsterås. 
Det var exempelvis många barnfamiljer och tonåringar som närvarade. Utifrån de möten 
jag närvarade vid kan jag inte med blotta ögat se att Jehovas vittnens tro och struktur 
påverkats av sekulariseringen i Sverige. Möjligen skulle det kunna vara så att i och med 
att Jehovas vittnen märkt av sekulariseringen i Sverige, har det också blivit striktare 
regler inom organisationen för att skydda den. Jag tror detta är möjligt för att de under 
mötena tog upp olika regler som medlemmarna ska förhålla sig till. Exempelvis hur de 
ska hantera sina tonåringar så att de lever enligt Jehovas lära och inte går och tatuerar 
sig. Min slutsats utifrån observationerna styrker då Holdens teori om att Jehovas vittnen 
undkommit sekulariseringen. Dock är det ett faktum att Jehovas vittnens medlemmar 
har sjunkit de senaste 23 åren. Men trots att det går att se en minskning av Jehovas 
vittnen i Sverige de senaste 23 åren, går det inte dra några slutsatser utifrån statistiken 
eftersom minskningen knappt är märkbar. Dock anser jag att Jehovas vittnen inte helt 
kan undkomma sekulariseringen i Sverige, exempelvis var samtliga informanter överens 
om att de märkt av en skillnad i bemötandet av människor när de är ute och förkunnar. 
Två av informanterna ansåg även att de fått ett annat bemötande på exempelvis 
arbetsplatsen när de talat om att de är vittnen. Jag anser då att Jehovas vittnen inte kan 
undkomma sekulariseringen fullt ut eftersom de möter människor som inte tillhör 
organisationen när de exempelvis handlar eller går till frisören, och dessa människor 
kan ha påverkats av sekulariseringen. Det kan leda till att sekulariseringen drivs på hos 
Jehovas vittnen. Som jag tidigare tagit upp har inte Jehovas vittnen påverkats av 
sekulariseringen i och med nya tolkningar som är anpassade till samhället, istället har de 
försökt att hantera sekularisering genom att isolera sig mer från samhället. Jehovas 
vittnen sitter dock i en speciell situation, de tar avstånd från samhället men samtidigt 
vill de nå ut till samhället för att värva nya medlemmar. Det jag vill säga med detta är 
att Jehovas vittnen inte fullt ut kan isolera sig från samhället då de missionerar ut 
Jehovas lära till människor som följer den sekulariserande utvecklingen.  
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5 Slutsats 
Under denna rubrik har jag sammanfattat och presenterat slutsatsen för min studie. Jag 
har utgått från mina frågeställningar när jag presenterat slutsatsen, för att göra det 
enklare för läsaren att följa med.  

Min första frågeställning är: Har Jehovas vittnen märkt av sekulariseringen som sker 
i Sverige och i så fall hur?  Informanterna har upplevt en skillnad i bemötandet från 
människor som inte är vittnen, jämfört med för cirka 10 år sedan. Människor är inte lika 
intresserade av att lyssna eller ge tid åt dem att berätta sitt budskap. Två av 
informanterna har också upplevt att människor är mer kritiska till dem än tidigare. De 
har exempelvis stött på människor som ifrågasatt deras förhållningssätt till blod. En 
annan av informanterna upplever att människor inte vet vad deras tro står för, utan har 
istället haft felaktiga uppfattningar om Jehovas vittnen som inte stämmer enligt dem. 
Informanterna har också märkt av sekulariseringen i Sverige då de upplevt att de inte 
kan stå på exempelvis torg och predika och locka till sig människor, för det är oftast 
ingen som är intresserad av att komma fram. Flera av informanterna anser att denna 
utveckling har skett på grund av att människor i Sverige är mer intresserade av sina 
pengar än religion. En av informanterna upplever att människor i Sverige oftast har sina 
pengar som religion. Jag anser att deras upplevelser är kopplade till sekulariseringen, då 
god ekonomi i landet gör att den ekonomiska deprivationen minskar och leder till att 
människor blir mindre religiösa, vilket innebär att samhället sekulariseras.  

Min andra frågeställning är: Vilka, om några, tillvägagångssätt för att motverka 
sekulariseringens effekter kan återfinnas hos Jehovas Vittnen i Sverige? För att 
motverka sekulariseringen har Jehovas vittnen i Sverige satt upp tydliga gränser och 
regler för organisationen. Exempelvis finns det regler om kläder, sex, tatueringar, 
blodtransplantion, homosexualitet och otrohet. Följer inte medlemmarna de regler som 
är uppsatta inom organisationen riskerar de att bli uteslutna. Jehovas vittnen är heller 
inte öppna för nya eller egna tolkningar, utan det är endast ett antal högre uppsatta män 
inom organisationen som får göra det. Skulle det vara så att en person inom 
organisationen hade egna tolkningar skulle personen till en början bli tillrättavisad. 
Hjälper inte tillrättavisningen kommer personen att bli utesluten från samfundet. Alla 
dessa regler som är uppsatta inom Jehovas vittnen isolerar medlemmarna från samhället 
de lever i. Genom att Jehovas vittnen isolerar sig undkommer de sekulariseringen som 
sker i Sverige. För att motverka sekulariseringen inom Jehovas vittnen tar de ett tydligt 
avstånd till samhället. Informanterna är tydliga under intervjuerna att de bär på 
sanningen och att det samhället står för är fel. Detta sätter upp en gräns mellan Jehovas 
vittnens medlemmar och samhället. Jehovas vittnen tar avstånd från samhället genom 
att inte fira jul, inte fira födelsedagar, de följer inte den könsneutrala utvecklingen som 
sker, de röstar inte och tidigare vägrade de att göra lumpen. Det blir en lång lista på vad 
Jehovas vittnen valt att inte göra, detta är ett sätt att isolera sig från samhället de lever i. 
Slutligen arbetar Jehovas vittnen i Sverige ständigt för att motarbeta att samfunden ska 
påverkas av sekulariseringen som sker.  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om slutsatserna ifrån tidigare 
forskning är relevanta även för Jehovas Vittnen i Sverige, att Jehovas vittnen 
undkommit sekulariseringen. Utifrån den information jag utläst ifrån mina informanter 
och observationerna jag har gjort, går det se att tidigare forskning också stämmer för 
Sverige. Jehovas vittnen i Sverige har genom strikta regler och isolering ifrån samhället 
lyckats att undkomma sekulariseringen som sker.  

Om denna studie skulle göras i ett större omfång tror jag att personen skulle komma 
fram till samma slutsats, dock tror jag att det är möjligt att personen skulle kunna finna 
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flera aspekter som Jehovas vittnen använder sig av för att undkomma sekulariseringen i 
Sverige. Jag hoppas att min studie som pilotundersökning kan användas och utvecklas i 
framtida forskning inom detta ämne. Jag önskar se fortsatt forskning med inriktning på 
hur Jehovas vittnen bemöter kritik från människor som inte är vittnen, angående deras 
tro. Kan det göra att vittnen ifrågasätter sin trosuppfattning, eller blir de istället mer 
övertygade om sin tro? 
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7 Bilagor  
 
Intervjuguide  

v Berätta om er församling, ex hur många medlemmar har ni? Hur ser era möten 
ut? När räknas barnen som medlemmar? Hur gamla var ni när ni döptes? Är era 
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föräldrar vittnen? M.m.  
 

v I vissa fall i Sverige men inte alla så har naturvetenskapen tagit över religionens 
uppgift att förklara hur världenskapades. 
- Hur anser du att världen skapades?  
- Tror du på vetenskapen i andra aspekter, så som varför det regnar eller gräset 
är grönt?  
 

v Ni avstår olika medicinska behandlingar t. ex, blodtransplantation.  
- Varför har ni valt att avstå blodtransplantation? 
- Har ni upplevt något problem inom vården på grund av att ni är vittnen och 
inte vill ta emot blod?  
 

v Vilket bemötande får du av andra människor när du berättar att du är ett Jehovas 
vittne? Skiljer de sig från om de är ateister eller troende i en annan religion?  
Om du går tillbaka ca, 10- 15 år har du upplevt någon skillnad i bemötandet från 
då till nu?  
 

v Vad jag förstått följer ni statens regler så länge de inte nedsätter Jehovas regler. 
Exempelvis att Jehovas vittnen förr valde att inte göra värnplikten på grund av 
sin tro för att som vittne får man inte döda och man står heller inte för krig.  
- Hur gjorde du angående värnplikten? Vad blev konsekvenserna för de som 
vägrade?  
- Röstar ni i de olika valen?   
- Anser du att staten har rätt att lägga sig i föräldraledigheten, att staten avgör 
hur många dagar kvinnan och mannen ska ha var?  
 

v I dagens samhälle är det många ungdomar som tidigt lever tillsammans utan att 
vara gifta. Hur hanterar ni denna fråga bland de unga i församlingen? Har ni 
upplevt under de senaste åren att Vittnen valt att följa denna trend och lever 
tillsammans innan giftermål?  
 

v Skulle du säga att det finns ”light troende”(man följer bara vissa delar) inom er 
församling eller när man väl är med är man med fullt ut?  
 

v Som Jehovas vittnen så predikar ni ut Jehovas lära till människor, genom att 
exempelvis kontakta dem i hemmet. Jag har fått upp olika information angående 
om hur många timmar i månaden, men de jag stötte på mest var ca 40 h.  
- Hur ser det ut i er församling? Har ni ett antal timmar ni ska predika eller är det 
upp till var och en?  
- I Sverige är det vanligt att både mannen och kvinnan arbetar heltid och ar 
bråde kvälls- och helgarbete. Hur fungerar det att ha tid till att predika?  
- Hur upplever du människors bemötande när du är ute och missionerar? Har du 
märkt någon skillnad från nu och om du går tillbaka 10-15 år tillbaka? 
 

v Är mötena ni går på varje vecka? Hur ofta är de? Hur långa?  
- Går du på varje möte?  
- Är det svårt att få ihop så att man är ledig till mötena, nu när det är både kvälls- 
och helgarbeten?   
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- Tar du ledigt från arbetet för att gå på mötena eller väljer du att skippa dem när 
du är schemalagd?  
- Om du tar eller försöker ta ledigt, hur har du upplevt att arbetsgivaren tagit 
hänsyn till det?  
 

v Vad jag uppfattat kan de ske en uteslutning av ett vittne om han/hon gör 
upprepande allvarliga synder.  
- Hur ser de ut i er församling, vad är en allvarlig synd?  
- Vad innebär uteslutning hos er?  
 

v I Sverige har julen för många kristna tappat den religiösa meningen och skulle 
idag i vissa fall kunna kallas en sekulariserad högtid.  
- Firar du och din familj jul?  
- Om Ja, vad är anledningen bakom erat firande?  
- Om Nej, vad är anledningen till att ni väljer att inte fira?  
 

v Populärkulturen så som media har oftast framställt Jehovas vittnen på ett 
negativt sätt.  
- Är detta några fördomar du märkt av i mötet med andra människor som ej är 
Vittnen?  
 

v I Sverige är det ett aktuellt ämne att det ska vara jämställt mellan mannen och 
kvinnan. Exempelvis ska mannen städa, tvätta och vara hemma med barnen 
vilket inte var fallet förr.  
- Hur skulle du säga att er familjesituation ser ut i denna fråga?  
- Är det så att mannen har sista ordet eller skulle du säga att ni är jämbördiga?  
 

v Under de senaste åren om du går tillbaka, skulle du säga att ni fått fler 
medlemmar eller färre?  
- Har exempelvis fler valt att lämna än tidigare eller tvärt om?  
- Har det varit svårare eller lättare att få och nå ut till nya medlemmar?  

 


