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Abstract/Synopsis  

In this thesis I examine precarity and necropolitics in the context of a religious institution 

namely the Jehovah’s witnesses. I specifically examine the conditions of LGBTI-children by 

the use of framing and the Jehovah’s witnesses own published material. I apply central 

concepts from Judith Butler’s and Achille Mbembe’s theories on precarity and necropolitics 

in order to explain what it means to not be born precarious and to explain Jehovah’s 

witnesses stand on homosexuality. I also develop and test my own theoretical framework that 

there are two types of institutions; institutions and shadow institutions in which death is 

distributed in the latter. I also develop a methodology from which these institutions can be 

distinguished. 

 

The results show that the theories of Judith Butler, Achille Mbembe and my own theory on 

shadow institutions are indeed compatible and are united in a sort of necroprecarity. My 

results also show that there is a way to distinguish totalitarian and extremist groups from 

democratic groups by the use of framing and my theory of shadow institutions. My thesis also 

highlights the importance of anti-integration for people existing in a non-living state. 

 

This thesis offers a new methodology and can therefore be seen as a first step towards 

knotting together groups and organizations such as political extremist groups, criminal gangs, 

dictatorships and religious cults under the umbrella of shadow institutions. Which by itself 

can be the foundation for a new field of research. By distinguishing institutions from shadow 

institutions this methodology can be seen as a tool to counteract anti-democratic movements 

in order to create a more peaceful and stable society.  
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Many were the times I cried, and few were the times I smiled. 

I had become dead, as the ones before me and those yet to come.  

Perhaps had I never been truly living, but always a ghoul. Feasting and fetishizing on what 

had been given to me to love. 

Nevertheless had I become one with the nothingness while my heart was still beating. 

And in that darkness I saw that there was no meaning to life, nor to death. I saw that all the 

fear of the empty had been in vain because of its inevitable coming.  

But it had not only been in vain, but also futile.  

Because a life as hostage to death is not living, nor as death would be dead as hostage to life.  

In that moment, I had become neither dead, nor living.  

I had become death and life itself, with the potential for destruction and the potential for 

creation. As I was only the husk of a human, with the potential for life and the potential for 

none.  

Nothing, or nothingness, was not the purpose. It was the air for my lungs. The air that filled 

the landscape my eye had become so custom to see. 

It was in that grey land that I walked for some time. While a wraith followed in my path, 

haunting my mind. And getting forever closer with each step. Calling my name, howling, 

whispering, although no one could hear it but me.  

I could feel the chill of its hand reaching out for my body, even though I did not see. 

It was soon time to answer its call. It was soon time to embrace its essence. 

It was soon time to accept that I had become, or at least was soon to be. Indifferent.  

A fate worse than death, a curse worse than existence.  
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Kapitel 1 – Inledning 

 

Bakgrund 

I denna uppsats kommer jag att belysa den problematik som kan uppstå mellan religiösa 

institutioners normativa system och HBTQI-barn (Homosexualitet, Bisexualitet, 

Transsexualism, Queer och Intergender). Jag kommer att utgå ifrån Judith Butlers teorier om 

prekaritet liksom Achille Mbembes teori om nekropolitik. Jag har valt att utgå från dessa 

perspektiv då problematiken berör enskilda individers sårbarhet, men också maktperspektiv 

på ett institutionellt plan. Nekropolitik kan definieras som makten att bestämma över vem 

eller vilka som får leva eller dö och vad som är liv eller inte, men inte bara i direkt biologisk 

mening, utan också i en vidare bemärkelse såsom ett fullgott och meningsfullt liv (Mbembe, 

2003). Detta i likhet med Butler som menar att om de normativa system som omgärdar ett liv 

anser att det inte lever upp till kriterierna för vad systemet anser vara liv, då har detta liv 

egentligen aldrig levts (Butler, 2016). Utifrån dessa ansatser kommer jag att undersöka 

Jehovas vittnen som religiös institution och dess syn på homosexualitet, vilket i sin tur ger en 

fördjupad förståelse av såväl nekropolitik som prekaritet. Inom Jehovas vittnen behandlas 

medlemmar som avviker från gruppens normer som om de vore döda, både enligt dem själv 

och andra (Sköld, 2012, Jehovas Vittnen, 2007). Detta berör både medlemmarnas enskilda 

prekaritet men också samfundets nekropolitiska inflytande.  

 

Alla människor föds lika både vad gäller rättigheter och värdighet. Det stipuleras i artikel 1 i 

den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Denna värdighet är något som 

tillkommer alla i egenskap av att vara människa och som är förenande för alla människor. Det 

kan också betraktas som ett fundament vad gäller jämlikhet och jämställdhet då det är nära 

förknippat med respekt, vördnadsvärdighet och ärbarhet men också med status liksom 

medlemskap i samhället (Donnelly, 2013, Besson, 2018). Ett värdigt liv innefattar därmed en 

adekvat levnadsstandard, där människans sociala medvetenhet är en väsentlig del liksom 

människans rätt att utvecklas fritt utifrån den enskildes personlighet (Eide, 2018). Frågan är 

dock om en människa som socialt uteslutits ur en grupp och behandlas som död kan betraktas 

uppfylla vad som innefattas i ett värdigt och jämlikt liv? Är ett liv som död ett värdigt liv?  
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Två rättigheter inom de mänskliga rättigheterna som hamnar i konflikt med varandra är de 

om föräldrars förmyndarrätt, som däribland inkluderar rätten att överföra sina religiösa 

värderingar till sina barn, och barnkonventionen som betonar bland annat barnets 

religionsfrihet (Klasson Sundin, 2016), vilket kan vara problematiskt i sammanhang där 

föräldrars religiösa övertygelser går emot barnets egna vilja, personlighet, hälsa eller 

välmående. Inom exempelvis Jehovas vittnen är straffet för allvarlig synd, såsom 

homosexualitet, uteslutning (Sköld, 2012 & Jehovas vittnen, 2007) vilket innebär social 

utfrysning eller exkludering. Något som tidigare nämnts är som att dö (Sköld, 2012). Således 

blir det en intressekonflikt mellan föräldrar och barns rättigheter, där föräldrars värderingar 

inte sällan är starkt påverkade av religiösa institutioners normer och värderingar. Det blir 

alltså en fråga om religiösa institutioners moraliska principer som kolliderar med de 

mänskliga rättigheterna, där vissa grupper kommer i kläm, såsom HBTQI-barn, vilket är 

specifikt vad denna uppsats kommer att behandla. Rättigheter betraktas dock utifrån 

individens perspektiv, inte utifrån en stats, förövarens eller institutions. En människa kan 

oavsett omständighet hävda sin rätt om denne fått den kränkt. Detta medför att alla aktörer 

och institutioner, även icke-statliga, innefattas av de mänskliga rättigheterna (Clapham, 

2018). Det för med sig att religiösa institutioners påverkan på vad som räknas som liv och på 

vem som är sörjbar behöver granskas. 

 

Syfte & frågeställningar 

Utifrån ovanstående blir syftet med denna uppsats att problematisera samt belysa förhållandet 

mellan Jehovas vittnen som religiös institution, och medlemmar i denna institution i form 

utav HBTQI-barn, vilket jag kommer att göra utifrån ett prekärt liksom nekropolitiskt 

perspektiv. Detta kommer i sin tur vävas samman med min egen tes eller teoretiska 

föreställning om skugginstitutionalism. Min målsättning är såväl att pröva min egna tes, men 

också pröva teorierna och sammanväva de teoretiska perspektiven. Jag kommer att göra det 

utifrån en socialontologisk ansats med hjälp av en innehållsanalys baserad på Jehovas 

vittnens egenpublicerade material. Jag kommer att belysa detta genom följande frågeställning  

 

Hur kan Jehovas vittnens syn på HBTQI-barn förstås och problematiseras utifrån teorier om 

nekropolitik och prekaritet? 
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Teori, metod & material 

Då uppsatsen har en socialontologisk ansats kommer jag att använda mig av framing 

(hädanefter ram eller inramning) för att belysa hur prekaritet och nekropolitik kan påvisas 

och ta sig i uttryck i en specifik kontext. Inramning är en lämplig metod i detta sammanhang, 

detta då människan i en abstrakt tillvaro kan röna stor oförmåga att se sig själv liksom den 

kontext denne omges av. Inramning är en metod som används för att just kunna omringa vårt 

eget beteende och bejaka det. Jag ser det som att en osynlig ram placeras ut i ett visst habitus. 

Jämförelsevis som att tejpa genomskinlig tejp på ett vitt papper. Det kan vara svårt att se 

tejpen på pappret, men genom att dra med en penna på det kan tejpramen utrönas. Således 

också vad som faller innanför eller utanför ramen. Utifrån det går det sedan att utröna olika 

slags kunskap om mänskliga normer och värderingar. I det här fallet vad som anses vara liv 

liksom prekärt liv. Jag kommer även att utveckla inramning och koppla det samman med 

institutioner och normskapande. Uppsatsen blir på så vis i sig ett nytt angreppssätt för hur 

institutioner kan ramas in, belysas och analyseras.  

 

Som analysmetod för att utröna ramen för Jehovas vittnens normativa syn på prekära liv 

kommer jag att använda mig av en innehållsanalys. Analysen kommer att utgå ifrån Jehovas 

vittnens egenpublicerade material riktat till barn och ungdomar gällande homosexualitet. 

Däribland den animerade barnfilmen En man och en kvinna. I analysen kommer jag dryfta 

såväl det som visas och sägs, liksom det som inte visas och sägs. Jag kommer sedan applicera 

centrala begrepp från Judith Butlers prekaritetsperspektiv liksom Achille Mbembes 

nekropolitiska på mitt material. Detta för att kunna belysa Jehovas vittnen i relation till 

homosexualitet och prekaritet, men också hur filmen blir ett maktmedel över liv. Genom att 

ha detta tillvägagångssätt kommer jag dels att påvisa hur prekaritet och nekropolitik kan ta 

sig i uttryck i denna specifika kontext, men jag kommer också att kunna påvisa teoriernas 

validitet samt hur det kongruerar och harmoniserar med varandra. Analysen kommer alltså i 

sig bli en smältdegel de två perspektiven emellan. Detta kommer jag sedan använda som 

grund för att belägga min egen teori om skugginstitutionalism. 

 

Det finns dock olika faktorer som spelar in vad gäller vad som utgör en ram och kan i sig 

vara komplicerat. I en krigssituation kan en ram vara själva orsaken till ett krig men likaså 

inramningen av ett fotografi (Butler, 2016). Något som måste tas i beaktning vid en 
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innehållsanalys. Min uppsats kan i sig sägas vara en ram. Därför är det viktigt att beakta 

uppsatsens egna ramar. Uppsatsen skrivs till exempel utifrån ramarna om mänskliga 

rättigheter och lägger sin etiska tonvikt vid principen om alla människors lika värde och 

värdighet. Uppsatsen lägger också extra tonvikt vid barnkonventionen och rätten till liv.   

 

Avgränsning 

Tidigare har en stor del av den forskning som berört prekaritet kretsat kring arbetslöshet och 

den informella sektorn. Alltså med en tydlig socioekonomisk förankring. Men senare 

forskning har allt mer börjat betrakta prekaritet i en vidare bemärkelse där sociala relationer 

inkluderas. Det är i detta hänseende min uppsats kommer att behandla begreppet. Därav mitt 

val att utgå från Judith Butlers definition då Butler ser prekaritet som en mellanmänsklig 

företeelse snarare än ett uttryck för sociopolitiska åtgärder. Vad gäller nekropolitik har 

begreppet till stor del använts för att belysa samhälleliga politiska landskap och användandet 

av död för att kontrollera populationer inom vissa territorier. Achille Mbembe använder dock 

begreppet, i likhet med Butler och i kontrast till många andra tänkare, på ett mellan-mänskligt 

plan och något som kan ha symboliska yttringar. Mbembe menar därtill att död är något mer 

än ett biologiskt upphörande, utan också frånvaron av ett meningsfullt liv. Således har jag 

valt att utgå från bägges användning av begreppen och lagt det till grund för min forskning. 

Jag har därtill valt att utgå från Jehovas vittnen som institution. I min analys använder jag 

mig främst av den animerade barnfilmen En man och en kvinna. Dock har jag valt att 

komplettera den med annan ungdomslitteratur utgiven av samfundet. Jag har valt att endast 

fokusera på barn i uppsatsen då det belyser konflikten rättigheter emellan och problemet för 

människor som inte kan hävda sina egna rättigheter.  

 

Disposition 

Jag kommer inledningsvis att redogöra för tidigare forskning, vilket jag har valt att behandla i 

två delar. Första delen redogör för forskning utifrån prekaritet i relation till värdighet, 

prekarisering (vilket skulle kunna ses som en form utav institutionalisering), prekaritet i 

förhållande till sociala relationer (däribland innanför- och utanförskap och agerande utifrån 

normer) samt en kort redogörelse för begreppets historiska användning. Andra delen redogör 

för forskning om nekropolitik som behandlar död som maktmedel ur ett historiskt perspektiv, 

död som symboliskt maktmedel och död som psykologiskt maktmedel. Efter den tidigare 
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forskningen kommer jag att gå in på min teoridel. I den kommer jag först att behandla Judith 

Butlers teorier om prekaritet och inramning, för att sedan behandla Achille Mbembes teori 

om nekropolitik. Jag kommer i denna del att ge en djupare förklaring av deras texter samt 

redogöra för min egen tolkning av deras teorier. Därefter kommer jag att ge en redogörelse 

för Jehovas vittnen som institution där jag belyser samfundets normer och struktur bland 

annat utifrån innehållet i samfundets egenpublicerade material. Det är även i denna del jag 

kommer att redogöra för min egen teoribildning. Efter det följer min analys av materialet 

utifrån ett prekärt liksom nekropolitiskt perspektiv, där jag avslutningsvis väger perspektiven 

samman som ligger till grund för min egen teori. Slutligen kommer jag föra en diskussion 

gällande hur detta kan appliceras i en vidare kontext och återknyta till de mänskliga 

rättigheterna. 

 

Tidigare forskning 

Prekaritet 

Kathleen Millar beskriver i sin socialantropologiska granskning av prekaritet ur ett historiskt 

och politiskt perspektiv att begreppet har tre huvudinriktningar inom forskning. En inriktning, 

som Pierre Bourdieu kan vara att betrakta som den mest framstående inom, är den om 

prekaritets koppling till socioekonomi och jobb. En annan inriktning där Guy Standing är att 

betrakta som danande, är den om prekaritets koppling till klass. Ytterligare en inriktning, i 

vilken Judith Butler har gjort sig känd, vilket är den om prekaritets intima samband med 

sociala relationer. Millar lyfter i sin slutsats aspekter som påvisar prekaritets relevans och 

mångfacettering, däribland vägran till avlönat arbete, normer som står i kontrast till liberala 

värderingar, alternativa subjektiva verkligheter och upplevelsen av förlust (Millar, 2017).  

 

Begreppet värdighet, som är nära sammanlänkat med prekaritet, har likaså börjat att beaktas i 

en vidare bemärkelse än jobb och social trygghet. I en etnografisk studie gjord av Dolores 

Señorans (2020) gällande hur sociala rörelser i Argentina politiserar begreppet sårbarhet, 

framgår att begreppet mer börjat ses som förmågan till självförverkligande. Att en individ 

inte ska vara beroende av en mer välbeställd persons goda vilja eller kompetens för att kunna 

uppnå vad denne subjektivt anser vara ett gott liv. Alltså att värdighet är något som är mer än 

sociopolitiska insatser (Señorans, 2020). 
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Isabell Lorey som har ett statsvetenskapligt perspektiv behandlar begreppet prekarisernig i 

förhållande till val av arbete. Denne menar att prekarisering är ett slags politiskt maktmedel 

där människors osäkerhet normaliseras och får människor att självreglera sin prekaritet. Detta 

då samhällsstrukturen får människor att se prekära arbetsförhållanden som ett slags uttryck 

för frihet. Att välja prekära arbetsförhållanden får det att framstå som att valet är frivilligt, 

något Lorey argumenterar för att det inte är utan istället är resultatet av neoliberala strukturer. 

Alltså att samhället som institution är format på ett sådant sätt som får invånarna att göra val 

som påtalas som självvalda, när samhällsstrukturen i själva verket har tvingat in människor i 

situationen (Lorey, 2009). 

 

Forskare, däribland Judith Butler, som fokuserar på den relationella dimensionen gällande 

prekaritet fokuserar också på kopplingen till integration. Om en människa inte är integrerad 

eller socialt sammankopplad blir denne prekär (Walsh, 2019). I en kulturvetenskaplig artikel 

publicerad i The European Journal of Cultural Studies 2015 analyserades förda debatter kring 

bland annat hälsa, kollektivitet och formandet av det egna jaget. I studien påvisade slutsatsen 

att prekaritet är intimt förknippat med grupptillhörighet. Kollektiva grupperingar är en 

nödvändighet för att de osörjbaras utsatthet ska minska. Detta då de ofta är stigmatiserade 

eller fördömda av omgivningen. Isolering är således en förstärkare av prekaritet medan 

gruppkonformitet motsatsen (McCormack & Salmenniemi, 2015). Principen kan påvisas i en 

kriminologisk studie där sexualförbrytares levnadsvillkor i kanadensiska fängelser 

undersöktes utifrån Judith Butlers teorier om prekaritet. Vad som påvisades i studien var dels 

hur dessa fångar försökte dölja sitt verkliga jag, eller ”passera” som annan kriminell, av 

rädsla för de konsekvenser som skulle tillkomma om deras verkliga identitet uppenbarades. 

Vad som också framkom i studien var vikten för övriga fångar liksom säkerhetspersonal att 

upptäcka dessa förbrytare och utöva våld mot dem. Detta för att det påverkade deras egen 

status i fängelset. Det förekommer alltså enligt studien en koppling mellan social status, våld 

och prekaritet (Ricciardelli & Spencer, 2014). I en geografisk metastudie från 2012 kartlades 

studier som undersökt palestinska familjer. I studien argumenterade författaren för att 

familjen som enhet är en viktig faktor gällande en människas prekaritet. Familjeenheten är en 

komplex blandning och produkt av såväl historia (såsom kolonialism), moderna politiska 

reformer och etiska värderingar. Vi:et som familjeenheten utgör en viktig faktor för att 

förbättra förutsättningarna för prekära människor, vilket också bekräftar vikten av det 

relationella och mellanmänskliga komponenterna i begreppet prekaritet (Harker, 2012). 
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Dock problematiserar författarna till boken Remains of the Social: Desiering the Post-

Apartheid sociala relationer utifrån ett ontologiskt perspektiv. En av författarna utgår från 

René Descartes åtskillnad mellan sinne och kropp. Trots denna åtskillnad görs en uppdelning 

av människor utifrån perceptiva premisser vare sig de överensstämmer med den enskilde 

individens sinnliga uppfattning av sig själv eller ej. Uppdelningen påverkar i sin tur dennes 

förmåga och förutsättningar att accepteras in i gemenskaper. Detta argumenterar författaren 

medför att vissa individer och eller grupperingar i samhället är mer prekära än andra, och kan 

genom generaliserade insatser för det allmänna bästa bli än mer utsatta. Denna uppdelning 

var en komponent i exempelvis apartheid-systemet i Sydafrika (Ruti, 2017). På liknande vis 

argumenterar författaren bakom en genusforskningsartikel från 2014 gällande prostitution 

och prekaritet, att prekaritet kan vara ojämnt fördelat mellan grupper och individer. En 

ojämlikhet som späs på av att de mer privilegierade bibehåller dessa ojämlika fördelningar 

med aggressiva manér. Författaren menar att prostitutions upphörande skulle medföra att 

prekaritets synliggörande skulle minska men likväl kvarstå då prostitution är ett symtom på 

en större problematik, nämligen den om möjligheten till ett livskraftigt liv (Szörényi, 2014).  

 

Makten över död 

I en antropologisk studie om Lenins döds symboliska värde i Sovjetunionen framgår att 

nekropolitik inte bara är en fråga om vilka människor som ska vara, borde vara eller är döda. 

Utan att det också är en fråga om hur de döda betraktas samt vilken påverkan det får för 

levande. Lenins fysiska kropp medförde maktanspråk på och inflytande över den 

kommunistiska ideologin, hur den skulle tolkas och således hur Sovjetunionen skulle styras. 

Synen på Lenin var religiös till sin karaktär och Lenin ansågs vara något större än en vanlig 

människa kunde förstå. Något som tog sig i konkret uttryck genom exempelvis språkbruk. 

Likaså kontrollerades porträtteringar av Lenin för att passa in det sovjetiska partiets bild utav 

kommunism. Studien påvisar således att nekropolitik inte bara är makt över liv i sig, utan kan 

också utgöra ett maktmedel över vad som betraktas som heligt men också som sanning 

(Bernstein & Yurchak, 2017). 

 

I en etnografisk studie utförd 2017 påvisades hur människors död och hanteringen av det 

användes för skapandet av narrativ i Kambodja och Rwanda. Genom exempelvis sådant som 
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monument påvisade makthavare vilka döda som hade politisk börd samt vilka som var värda 

att minnas och hur de skulle minnas. Död kan således användas för skapandet och 

kontrollerandet av narrativ liksom kollektivt medvetande. Det påvisades också i studien att 

tydlig symbolism inte nödvändigtvis är fördelaktig utan att tvärtom ambiguös symbolism kan 

vara av fördel då otydlighet kan väcka fler reaktioner hos flera människor. Symboliken kan 

användas till att peka ut vilka människor som är att betrakta som hjältar och vilka som är att 

betrakta som förrädare, samt hur respektive grupp ska behandlas. Således blir behandlingen 

av de döda också ett budskap till de levande hur de ska agera och interagera för att få 

makthavarnas godkännande och i förlängningen liv (Esley, 2017). Det belystes också i en 

annan etnografisk studie gjord 2017 gällande hanteringen av döda i Chile och Argentina. I 

denna studie påvisades att makten över döda utgjorde en manifestation av den territoriella 

suveräniteten, vilket i sin tur utgjorde en kontroll av flödet av människor och idéer. Genom 

att göra åtskillnad mellan hur döda behandlas kontrolleras det kollektiva minnet. Det kan 

frånta människor politisk status och politiskt erkännande. Det kan också avgöra vilka 

människors identitet som bekräftas eller förnekas (Robben, 2017).  

 

I ytterligare en etnografisk studie från 2017 som behandlar sanningskommissionen i Peru 

kunde det påvisas att nekropolitik har en betydande inverkan på människors känslomässiga 

liv såsom vad gäller sörjandet av döda (Rojas-Perez, 2017). I en av de tidigare nämnda 

studierna gällande hanteringen av död i Kambodja och Rwanda påvisades att minnet av döda 

kan väcka skuld- och skamkänslor. På grund av dessa känslor kan människor uppleva ett 

behov av att kontrollera eller värja sig för sitt känsloliv genom förnekelse. Förnekelse som i 

sin tur kan ses som inhumant, vilket i sin tur åter väcker skuld- och skamkänslor. 

Nekropolitik kan på så vis användas för att utöva kontroll utav det inre men också för att 

skapa friktion mellan människor och grupper (Esley, 2017). 

 

Uppsatsen i relation till tidigare forskning 

Denna uppsats kommer att använda begreppet prekaritet ur ett relationellt perspektiv, både på 

ett mellanmänskligt plan men också i förhållande till institutioner istället för exempelvis ett 

politiskt perspektiv. Uppsatsen kommer att fokusera på kopplingen till integration och 

upplevelse av förlust, nämligen förlusten av liv. Där det skulle kunna sägas att prekarisering 

blir en del av uppsatsen eftersom det kan ses som en form utav institutionalisering. Denna 
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uppsats positionerar sig således utifrån de religiösa institutionernas roll som påverkansfaktor 

vad gäller människors prekaritet där isolation, vi och dom samt bibehållandet av rådande 

maktordningar är väsentliga påverkansfaktorer för en människas prekaritet. Uppsatsen 

kommer dock till skillnad från den tidigare forskningen, belysa hur fördelningen av prekaritet 

inte är beroende av perceptuella faktorer utan kan baseras på till synes osynliga 

föreställningar hos den enskilde individen. Alltså hur jaget i relation till vi:et och dom:et, 

samspelar med nekropolitiska maktutövanden. Till skillnad från den ovan nämnda tidigare 

forskningen kommer denna uppsats inte att behandla relationen mellan stat och individ, utan 

relationen mellan institution och individ. Uppsatsen kommer att fokusera på den inverkan 

institutioner kan ha genom nekropolitik vad gäller kontroll av känsloliv, syn på 

människovärde och påverkan på människors agerande liksom interagerande. Till skillnad från 

tidigare forskning kommer uppsatsen inte behandla biologiskt upphörande, utan den mer 

ontologiska dimensionen av död. Likaså kommer jag att lägga tonvikt vid användandet av 

symbolism i förhållande till nekropolitik då jag kommer att göra en innehållsanalys av en 

animerad film.  
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Kapitel 2 – Prekaritet & nekropolitik. 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för det teoretiska ramverk som kommer att ligga till 

grund för min analys. Jag kommer i första delen att redogöra för Judith Butlers teorier om 

prekaritet och inramning, sedan kommer jag att redogöra för Achille Mbembes nekropolitiska 

teori.  

 

Prekaritet 

Här kommer jag att behandla Judith Butlers teoretiska perspektiv och användning av 

begreppen prekaritet och inramning, där prekaritet är en självmedvetenhet om sin egen 

bräcklighet och likaledes förståelse om sin egen överhängande omintetgörelse. Jag kommer 

att fokusera på dennes tankar om människans skörhet i förhållande till andra individer liksom 

institutioner för att på så vis länka detta perspektiv samman med mortalitet och personalism 

som är av relevans för mitt andra teorival. Jag kommer också i detta avsnitt behandla hur 

prekära ramar reproduceras. 

 

Prekaritet: Inramning 

Judith Butler använder sig av begreppet ram eller inramning, vilket kort kan sammanfattas 

som en social konstruktion från vilken en människa bedöms. Men för att bättre förstå vad 

Butler menar samt hur denne använder sig av begreppet krävs en djupare redogörelse. Enligt 

vissa socialpsykologiska teorier finns det ett inbyggt behov i människan att känna 

konformitet eller validering av sin omgivning och således anpassar sitt beteende efter 

densamma (Hogg & Vaughan, 2011). Den enskilde individens handlande påverkas således av 

det omgivande sociala systemet. Konformiteten kan skapa acceptans liksom samhörighet för 

människan, vilket i sig är ett viktigt behov och nödvändigt vid integration (Ekehammar, 

2007). Butlers användning av begreppet kan närmast beskrivas som normativa system, 

institutioner eller sociala samband. I introduktionen till Frames of War – When is Life 

Grievable? skriver Judith Butler 

If certain lives do not qualify as lives or are, from the start, not conceivable as 

lives within certain epistemological frames, then these lives are never lived nor 

lost in the full sense. (Butler, 2016, s1) 
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Vad Butler menar är att om de ramar som omgärdar ett liv inte anser detta liv leva upp till 

kriterierna för vad ett liv är, då har livet i egentlig mening aldrig levts. Att bli inramad enligt 

Butler är en slags social eller nästan metafysisk konstruktion som kollektivt skapas kring en 

människa och utgör grunden för hur dennes status bedöms utifrån sin omgivning. Genom att 

ifrågasätta en ram kan det påvisas att ramen aldrig, eller inte helt och fullt, återgett den 

verklighet den var menad att återge (Butler, 2016). Ramar kan innehålla interna 

maktstrukturer. Människor med makt inom dessa strukturer kan utifrån ramens normer 

påverka en grupps syn på prekaritet och värdigt liv liksom manipulera eller orkestrera vilka 

individer som döms ut på förhand eller inte. Men när en ram krossas blir samma makthavare 

blottade och ur askan av ramen, likt fågel Fenix, kan en ny ram uppstå kring vilka människor 

som är prekära eller ej (Butler, 2016). Som nämnts tidigare finns det många olika faktorer 

som spelar in gällande vad som utgör en ram. I en krigssituation kan det innebära sådant som 

själva orsaken till konflikten liksom inramningen av ett fotografi som dokumenterar den. Och 

det kan likaså både vara det officiellt spridda materialet gällande konflikten liksom det 

material som egentligen inte fick spridas (Butler, 2016). Butler menar som jag tolkar denne 

att ramar utgör ramar för sociala interaktioner, vilket blir en utgångspunkt för hur vi ser på ett 

livs vara och prekaritet.  

 

Prekaritet: Sociala dimensioner  

Butler betonar prekaritets sammankoppling med sociala interaktioner. Enligt Butler leder vår 

medvetenhet om varandras prekaritet paradoxalt nog sällan eller inte alls till ömsesidig 

respekt, utan snarare till maktspel, hot och dominans på grund utav rädslan inför sin egna 

prekaritet. Synen på en människa påverkas alltså av huruvida och i vilken utsträckning denne 

väcker osäkerhet hos betraktaren. Att vara en kropp eller ett levande ting är intimt förknippat 

med att vara påverkbar liksom formbar utifrån den sociala omgivningen. Enligt Butler menar 

Hegel och Klein att en människas prekära eller sköra liv leder till våld då deras utsatthet 

uppodlar eller uppeldar en näst intill sadistisk lust hos omgivande människor att omintetgöra 

dessa liv. Det kan också finnas en slags social tillfredsställelse i att betrakta de icke-prekära. 

Hur vi känner inför en människas prekaritet är inte opåverkat av vår omgivande miljö, utan 

skapas i samspel med andra aktörer eller institutioner. En människas affekter är inte dennes 

egna, utan kommuniceras till denne av omgivningen vilket sedan internaliseras av individen 

själv (Butler, 2016).  
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Enligt Butler utgörs vad som är ett värdigt liv utav, liksom i enlighet med föregående stycke, 

den sociala omgivningens normer och standard. Vad som utgör ett värdigt liv är således 

kopplat samman med den rådande sociala ordningen, eller zeitgeist som Hegel troligtvis hade 

kallat det för. Butler ser dessa normer som ett slags maskineri som varje levande varelse 

måste gå igenom för att sedan komma ut på andra sidan antingen som prekär eller icke-

prekär. I maskineriet sammanfaller individen med omgivande epistemologiska ramar och 

efter denna process är vissa ”subjekt” inte riktiga ”subjekt”. Vissa liv är inte heller riktiga liv 

då de inte kommer ut ur maskineriet som sörjbara, eller åtminstone inte tillräckligt, för att 

tillgodogöra sig det som tillkommer ett riktigt subjekt. Butler gör ett särskiljande mellan att 

uppfatta och att erkänna ett liv. Att uppfatta ett liv skulle kunna liknas vid att maskineriet har 

noterat eller registrerat att en individ är en livsform eller en organism. Men att erkänna livet 

är att också bekräfta livets rättighet, värdighet men framför allt prekaritet (Butler, 2016). Att 

inte erkänna ett livs värde är att inte erkänna dess vara. Detta kanske skulle kunna falla in 

under vad Butler kallar för ”intelligibility”. Meningen med detta är att en handling som 

bekräftar medvetandet om en annan människas existens inte nödvändigtvis medför 

erkännande. Butler exemplifierar detta genom foster och huruvida det är och när det är att 

betrakta som liv. Liv och död kräver en ram för att existera. En människa kan således vara 

vid liv, utan att leva (Butler, 2016). Att inte vara prekär men existera innebär att vara något 

levande utan liv. Butler menar att basala behov såsom föda, tak över huvudet och sjukvård är 

sådant som bör vägas in i begreppet liksom juridisk status. Men Butler går vidare med sitt 

resonemang och belyser underlåtenhet. Att vara prekär innebär inte endast att ha de basala 

behoven tillgodosedda som tillkommer en människa för att överleva. Att leva innebär också 

att vara socialt levande. Butler går inte så långt som att säga att all social bekräftelse måste 

vara av positiv art, utan att själva relationen i sig kan vara en bekräftelse på den andres 

existens och på så vis dess prekaritet. Något som är värt att nämna gällande dessa normativa 

sociala ordningar som faller inom ramen för denna uppsats, är de kan ta sig i konkreta 

visuella uttryck (Butler, 2016). Ett exempel på detta är konst där konstnärens ramar utgör 

grunden för vad denne skapar inom ramen för sin ram.  

 



Att födas död 
 

18 
 

Prekaritet: Reproducering av ramar 

Inledningsvis nämnde jag att människan i sociala interaktioner skapar ramar eller ramverk 

som utgör grunden för bedömningen av en människas prekaritet. Ramar skapas och 

återskapas kontinuerligt, vilket delvis görs genom erkännande. En icke-prekär människa syns 

inte och dess värde är obekräftad, obefintlig och osynlig. Men genom erkännandet av en 

annan människas prekaritet bryts denna exil eller karantän och den får åter inte bara sin 

bekräftelse utan också sin värdighet. Människan blir åter en människa. Något som dock gör 

frågan om erkännande mer komplicerad är att det inte endast berör hur fler människor ska 

inkluderas i normen för vad som medför erkännande, utan också hur redan etablerade 

normsystem eller ramar som inte gör att erkännandet reproduceras (Butler, 2016). Detta kan 

sättas i relation till Pierre Bourdieus symboliska kapital, det vill säga handlingar eller 

symboler som bygger upp latenta sociala strukturer i enskilda system. System där inte minst 

hedern kan spela en väsentlig roll i hur maktstrukturer skapas såväl som upprätthålls. Dessa 

maktförhållanden kan i sin tur reproduceras, såsom till exempel genom utbildningsväsendet 

(Carle, 2007). Något som kan exemplifieras genom hur synen på rasbiologi förändrades 

under 1900-talet. Rasbiologi var en återkommande del i kurslitteratur under 1900-talets 

tidigare hälft men kom att successivt tas bort med tiden. En människa väljer inte världen 

denne föds in i. De ramar, sammanhang, system eller strukturer som utgör grundvalen för 

fortlevnad under de tidiga levnadsåren är satta sedan långt innan människan fötts och har en 

stor inverkan på varje enskild individ (Butler, 2016). Således måste det åläggas ett ansvar på 

varje grupp som barn föds in i att acceptera deras enskilda unika personlighet. Detta 

förtydligar vikten av den diskussion som förs mellan Habermas och Rawls angående språket i 

den publika sfären beträffande religion och sekularism (Harbermas, 2011). Detta då 

människan genom språk i enlighet med Wittgenstein konstruerar den tillvaro och verklighet 

som denne upplever. Och således också etablerar och befäster de maktstrukturer som är, varit 

och eller kommer att vara. Det blir således ett slags självreplikerande och omintetgörande 

zeitgeist, där samhället befäster de redan satta ramarna för erkännande och prekaritet. 

 

Prekaritet: Mortalitet & personalism 

Det finns en koppling mellan prekaritet och liv. Det medföljer ett ansvar hos varje människa 

att värna om livets bevarande och den pluralism som varje enskilt nytt liv innebär, men också 

att värna om alla människors rätt till att tillhöra ett sammanhang. Dock är inte Butler 

dogmatisk i denna hållning. Denne menar att allt prekärt liv inte alltid kan eller bör skyddas 
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mot förintelse, vilket väcker frågan gällande vilka liv som ska skyddas eller ej och vad som 

utgör grundvalen för detta beslut. Med förintelse menas inte endast upphörande av existens. 

Butler menar att för att en människa i sanning ska vara levande krävs mer än att de basala 

behoven tillgodoses. Till exempel krävs också social gemenskap och sammanhang. I min 

mening är detta ett personalistiskt angreppssätt som beaktar mänskligt behov i en vidare 

bemärkelse än det direkt livsuppehållande. Utifrån Maslows behovshierarki skulle det kunna 

sägas att Butler menar att prekaritet inte bara handlar om trygghet och fysiologi, utan också 

om gemenskap, självkänsla och självförverkligande. För att dra det till sin spets, en person 

som ligger i koma existerar, men är denne verkligen levande? Dennes existens är beroende av 

andra människor, men därmed inte sagt att denne i verklig mening är levande. På så sätt är 

prekaritet nästan mer förknippat med social överlevnad än biologisk eftersom vår faktiska 

existens har sin grund i vårt sociala icke-oberoende av varandra. Butler formulerar sig nästan 

poetiskt när hon säger 

An ungrievable life is one that cannot be mourned because it has never lived, that 

is, it has never counted as life at all. (Judith Butler, 2016, s38) 

Prekaritet tillkommer enligt Butler vid födseln och är således en integrerad del av att vara en 

människa. En nyfödd människa kräver omsorg för sin överlevnad, vilket bekräftar dennes 

sörjbarhet. En människas liv är villkorligt utifrån de ramar denne föds in i, och det är svårt för 

en människa att se livet utanför de givna ramarna. Men det är just dessa ramar som avgör 

skillnaden mellan en människa som sörjs eller ej (Butler, 2016). Det är på så vis som vi i vår 

självaste yttersta ynklighet bekräftar vår prekaritet och påvisar den i sin yttersta form, vilket i 

sig är universellt och kanske i egentlig mening det absolut mänskliga. Således utgör den 

gemensamma komponenten i alla de mänskliga rättigheterna, människans ynklighet.  

 

Nekropolitik 

I denna del kommer jag att redogöra för begreppet nekropolitik utifrån hur det används av 

den kamerunske filosofen Achille Mbembe. Mbembe har i sitt arbete lagt stor tonvikt vid 

postkolonialism vilket har föranlett dennes teori om nekropolitik. Nekropolitik kan i generell 

mening användas som begrepp för att beskriva en stats agerande gentemot sin befolkning 

liksom kontrollerandet av den. Mbembe väljer dock att använda begreppet för att beskriva en 

människas liv i förhållande till sin omgivning, snarare än i förhållande till staten. Likaså 

väljer Mbembe att använda begreppet liv i en vidare bemärkelse än att bara handla om 
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biologisk existens. Detta angreppssätt kommer jag att fokusera på då det sammanlänkar 

nekropolitik med prekaritet. Jag kommer också redogöra för hur denne använder sig av 

tidigare tänkare såsom Hegel och Foucault. Vad gäller Hegel kommer jag att fokusera på hur 

Mbembe ser på dennes idéer om skapandet av teser liksom zeitgeist, då institutioner är 

normskapande, vilket naturligt leder in på makt och Foucaults tankar kring det.  

 

Nekropolitik: Tes & anti-tes 

Nekropolitik är i sin renaste form makten över vilka människor som får leva och vilka 

människor som ska dö, samt vad död är och hur det beaktas. Nekropolitik är därmed 

moraliskt och normativt då det behandlar frågan gällande vad som är att betrakta som liv 

liksom rätten till att bestämma när det skall upphöra. I detta ingår också vad som utgör ett 

fullgott liv, hur det uppnås och hur en människa blir en autonom moralisk aktör. Således är 

nekropolitk en slags fabricering av människans vara, vilket möjliggör förgörandet av 

människors materiella tillvaro (Mbembe, 2003). För att förstå vad Mbembe menar med 

nekropolitik och hur denne använder begreppet, är det av fördel att förstå hur denne använder 

sig utav Hegel. Hegel menade att människan i samspel med sin omgivning skapar en 

zeitgeist, tidsande eller tidsanda, vilket är en sammansättning av normer formade och skapade 

av tiden som varit och är liksom människorna däri. I detta ingår tanken om tes, anti-tes och 

syntes. Mbembe exemplifierar detta genom slavliv under kolonialismen.  Kolonialväldet och 

dess makt över slavar var tesen, och slavars frihet var anti-tesen som skapades genom uppror. 

Efter att anti-tesen skapats skapar den i sin tur någonting nytt tillsammans med kvarlevorna 

av den forna tesen, vilket i sin tur blir en ny tes från vilken cykeln kan börja om. Att gå från 

norm X till norm Y, för att sedan bli norm XY. De med makt avgör vad som är tesen i ett 

samhälle, i det här fallet gällande vad som är liv och död.  

 

Under kolonialtiden kunde slavar anses inte bara ha dåligt anseende utan ses som lägre 

stående eller rent av ondskefulla. Om slavar levde eller dog spelade i egentlig mening liten 

eller obetydlig roll för det omgivande samhället. De koloniala väldena skapade gränser, 

hierarkier och kulturella föreställningar som koloniernas befolkningar medvetet eller 

omedvetet levde utefter. Föreställningar som i sin tur gav någon slags mening till den 

skapade sociala koloniala konstruktionen och som skapade ett ideal gällande hur en människa 

skulle vara liksom vilka människors liv som kunde förkastas. Till de liv som kunde förkastas 
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hörde vildar. En vilde karaktäriserades under kolonialtiden som en människa som accepterade 

naturen som den naturligt styrande kraften. Både den omgivande naturliga ordningen, men 

också den inre naturligt mänskliga ingivelsen (Mbembe, 2003). Genom denna tes om vad en 

vilde var liksom vad det naturliga var skapades makt över befolkningen som förväntades leva 

upp till dessa ideal. På så vis blev kolonialismen ett uttryck för nekropolitik i den 

bemärkelsen att det skapade ett ideal för hur människor skulle vara levande. Autenticitet kan 

på så vis sägas utifrån detta perspektiv vara essensen av liv och motsatsen till död.  

 

Vad Hegel menade är att betrakta som den absoluta meningen av död är just förnekandet av 

den ovan nämnda mänskliga naturen. Slavväldet, med dess normer för vad som ansågs vara 

liv och mänskligt, utgjorde tesen. Slavarnas frihet och självbestämmande, ansågs vara anti-

tesen. Sentida kolonisering fokuserar inte bara på det fysiska och materiella kring en 

människa utan även på det inom den. Institutioner kan genom utövandet av nekropolitk skapa 

normativ, social och ibland icke-existerande mening för de människor som maktutövandet 

inbegriper. Det tomrum som uppstår i och med förnekandet kan ersättas med vad som 

närmast kan kallas för surrogatmening, vilket kan bestå i bland annat arbete (Mbembe, 2003). 

Peter Singer menar till exempel att jakten på vinning blir just en sådan slags surrogat för att 

fylla människans existentiella tomrum (Singer, 1998). Något som i sig går i linje med Webers 

tankar om protestantism och kapitalism. Att protestantiska länder gynnas av att det i 

protestantismens fundament finns en inbyggd mening i produktivitet i och med att 

människans synder försonas därigenom (Boglind, Eliæson, Månson, 2005). Människans 

frånvändande eller rena förakt för naturen och det naturliga skapar en fabricerad onaturlig 

värld i vilken människans väsen omintetgörs till förmån för det människan dikterar vara 

mänskligt. Alltså att människan dödar det naturliga arvet och ersätter det med en konstruktion 

av ett ideal gällande hur människan anser sig bör vara. För slavarna på slavplantagen uppstod 

fyra sätt att hantera detta fantomliknande tillstånd. Slaven kunde fly, strida, tyst lida eller 

begå självmord. Ett andligt liv är enligt Hegel i ljuset av detta ett liv där rädslan för döden 

övervinns, och döden ses som en naturlig del utav att leva (Mbembe, 2003). 

 

Nekropolitik: Makt 

För att vidare förstå nekropoltik är det också av vikt att förstå hur makt är centralt för 

upprättandet av teser och normer. Här utgår Mbembe epistemologiskt från Michel Foucaults 
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tankar om makt. Den som har makt är densamme som sätter normerna i ett samhälle. 

Foucault belyste hur ett särskiljande har gjorts historiskt mellan vansinniga och friska. 

Däribland vilka som skall frihetsberövas eller ej, där bland annat familjeäran har spelat en 

avgörande betydelse för när detta frihetsberövande har ansetts vara legitimt (Foucault, 2010).  

Nekropolitik blir på så vis en fråga om vilka som får avgöra vilka liv som är behövliga eller 

rent av insufficienta eller ej i en viss kontext (Mbembe, 2003).  

 

När allt kommer till kritan så är detta en fråga om makt och maktutövande. En väsentlig del i 

maktutövande är uppdelningen av människor och föreställda eller rent av påhittade fiender. 

Likaså är det viktigt att avskära kontakt och band med omvärlden för enskilda individer och 

grupper. I en sådan kontext kan religion spela en betydande roll i skapandet av social 

gemenskap, men också av uppdelandets legitimitet. Som ett resultat av denna sociala 

uppdelning uppstår vertikala maktstrukturer mellan individ, grupp och sub-grupp liksom 

segmentering inom dessa och dem emellan (Mbembe, 2003). Ett exempel på vertikala 

maktstrukturer är det feodala samhällen där monarkens och adelns överhöghet över borgarna 

och bönderna rättfärdigades av religiösa doktriner. Därtill kunde det i exempelvis Sverige 

därutöver göras en segmentering mellan protestanter och katoliker där katoliker sågs som 

förrädare, vilket än idag görs till känna i det svenska språket genom ordet ligist som har sin 

härkomst ur katolska ligan.  

 

När denna gruppindelning sker på basis av biologiska faktorer kallas detta för rasism, vilket 

skulle kunna ses som ett uttryck för biomakt, där yttre faktorer gällande människokroppen 

kan utgöra en grund för maktincitament. Rasism är ett sätt att reglera fördelningen av död och 

möjliggöra mekanismer som särskiljer användbara liv från oanvändbara. Död blir således det 

ultimata uttrycket för vilka individer som utgör ett överskott i samhället. Denna åskådning 

blir i sin tur verklighet för de människor som befinner sig innanför denna kontext. Dock kan 

rasism ses som endast ett uttryckssätt för samma princip. Xenofobi beträffande sexualitet 

skulle kunna ses som ett uttryck för samma typ av maktutövande. Det som gör exempelvis 

sexualitet till något farligt för makthavare är att sex i sin natur upplöser gränser för vad som 

är verkligt. Något som kan vara problematiskt för makthavare som vill kunna kontrollera sin 

befolkning. Därför skapas tabun i maktstrukturerna, för att reglera dessa 
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verklighetsöverträdelser. Maktstrukturer kan regleras genom såväl språk som rent fysiskt våld 

men även genom anseende och status (Mbembe, 2003).  

 

Nekropolitik: Självständighet 

Således uppstår frågan om hur ett levande tillstånd uppnås. För att leva måste de som inte 

faller inom ramen för normerna om liv, och således kan betraktas som döda, bryta sig fri från 

tesen och göra sig självständiga för att forma anti-tesen och därigenom bli levande. Att vara 

självständig är därmed att kunna diktera normer samt ha politiskt inflytande för att kunna nå 

överenskommelser mellan människor genom kommunikation och erkännande. Ett exempel på 

motsatsen till självständighet är återigen slavplantagen där slavar inte bara förlorade sina 

hem, utan också självbestämmandet över sin egen kropp liksom sin politiska status. Slaven, 

liksom fångarna i koncentrationslägren, hade ett värde i form utav egendom men fråntogs sin 

politiska status. De behölls i ett slags skadat tillstånd så att de inte kunde utöva sin 

självständighet eller ta till våld, vilket Mbembe kallar för ett fantomliknande tillstånd, ett 

tillstånd där individen är levande död. Anledningen till detta var för att våld var det enda 

sättet som slavarna kunde hävda sin möjlighet till att leva reciprokt genom. Att slåss för sitt 

liv var det enda sättet att bryta sig fri från den rådande tesen. Därav vikten för slavägarna att 

behålla dem i det fantomliknande tillståndet. Våld, eller beredskapen att ta till våld, kan vara 

nödvändig för att hävda rätten till självständighet och bryta den idealistiska historiecykeln, 

vilket innebär att en människa kan behöva riskera att dö för att kunna leva. Självständighet 

försvinner genom utbytandet av relationer, men genom en potentiellt våldsam frigörelse 

uppenbarar sig vad Karl Marx kallade för ”verkligheten” (Mbembe, 2003). Begreppet 

”verkligheten” gör inte nödvändigtvis anspråk på vad som är sanning utan snarare vad som är 

osanning. Tesen behöver inte finnas, vara sann eller verklig. Och det är den vetskapen som är 

verkligheten. För min analys är detta väsentligt då institutioner skapar dessa uppfattningar om 

”verkligheten” och människorna däri befinner sig i samma position som slavarna.  

 

Livet är begränsat när döden har tagit livet som gisslan. Alltså att om en människa är mer 

rädd för död än vad den är för att inte leva, kommer denne att förbli i ett olevande tillstånd. 

Men livets själva existens är beroende av döden, eftersom det i kontrast till döden som livets 

mening skapas. Självständighet innebär att överkomma rädslan för döden och de hinder som 

rädslan medför för att uppnå den fulla innebörden av att vara levande (Mbembe, 2003). Men 
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vad som är viktigt att ha i beaktning är att rädsla för död inte nödvändigtvis innebär rädsla för 

biologiskt upphörande, utan kan också innebära rädslan för att gå miste om aspekter av livet 

som gör en människa levande, såsom social gemenskap. Således skulle det kunna sägas att 

för att leva mer i ett avseende, kan en människa behöva vara beredd på att leva mindre i ett 

annat, för att på det hela taget bli mer levande.  

 

Nekropolitik: Förställelse  

Jag vill avslutningsvis behandla hur död kan förskönas, benämnas eller beaktas av 

maktutövare för att skapa ett slags rättfärdigande eller alternativ verklighet beträffande deras 

nekropolitiska mandat. Detta då min analys kommer att behandla denna aspekt av 

nekropolitiskt inflytande. Under den franska revolutionen användes redskap för att, som 

revolutionärerna uttryckte det, ”demokratisera” Frankrike. Demokratiseringen bestod i att 

avlägsna de människor, och närmare bestämt deras huvuden, som utgjorde ett hot mot den 

nya maktordningen. För att göra detta användes giljotinen. Främsta anledningen till att 

giljotinen brukades var för att den på ett mer effektivt sätt kunde avlägsna fler människor på 

kortare tid. Det var med andra ord uttryckt en infrastrukturell fördel i redskapets bruk vad 

gäller massavlägsnandets mer logistiskt ogynnsamma aspekter. Dock ansågs giljotinen också 

vara ett mer mänskligt och civiliserat, för att inte säga demokratiskt, sätt att dö på (Mbembe, 

2003). Även om det fortfarande rörde sig om massavrättningar som var mer långtgående än 

många av Frankrikes föregående makthavare, så skapade detta språkbruk en åtskillnad mellan 

den nya demokratiska regimen och den föregående monarkin. Dessa avrättningar ansågs vara 

annorlunda och bättre än de föregående om än fler. Hur död maskeras kan således sägas vara 

av vikt för nekropolitikens effektivitet. Något som belyser vikten av språk i nekropolitiska 

sammanhang.   
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Kapitel 3 – Jehovas vittnen 

 

I denna del kommer jag att redogöra för samfundet Jehovas vittnen samt dess normer och i 

synnerhet de gällande homosexualitet. Jag kommer också att behandla Jehovas vittnen som 

institution. Detta då institutioner är skapare av teser, normer och maktordningar, vilket 

påverkar en människas prekaritet samt reglerar dennes möjlighet att leva ett autentiskt liv 

eftersom dennes liv står i relation till de förutsättningar institutionen sätter. Därtill i samma 

del kommer jag att behandla och vidareutveckla Bauböcks integrationsmodell för att skapa 

mitt egna teoretiska ramverk som jag kommer att ha som grund när jag behandlar död och 

prekartiet i relation till institutioner.  

 

Jehovas vittnen: Samfundet & normer 

I denna del kommer jag göra en kort redogörelse för Jehovas vittnen som samfund, 

samfundets hierarkiska ordning och avslutningsvis samfundets normer.  

 

Jehovas vittnen är ett kristet samfund vars normsystem är av asketisk karaktär med en 

hierarkisk och patriarkal struktur. I samfundet ingår tydliga föreskrifter om såväl kvinnors 

som mäns ställning, förhållande gentemot varandra och sexualitet. Dessa föreskrifter reglerar 

medlemmarnas handlingsutrymme (Liedgren Dobronravoff, 2007) då normbrytande åläggs 

med straff genom såväl social utfrysning som död vid Guds domedag (Lalich & McLaren, 

2010). Jehovas vittnens ledare ses som tillsatta av Gud, Jehova. Detta omöjliggör intern kritik 

gentemot ledarskapet eller samfundets grundvalar då sådan kritik ses som direkt 

konfronterande med Gud (Liedgren Dobronravoff, 2007). 

 

Utöver den patriarkala hierarkin inom samfundet finns det ytterligare en hierarki i form utav 

de tre kategorier av människor som efter Guds domedag kommer att ha olika öden. 

Kategorierna är de himmelska, de jordiska och de döda. De himmelska, eller av Jehovas 

vittnen kallade de smorda, har en särställning enligt samfundet och utgör ett begränsat antal. 

Närmare bestämt 144 000. Dessa ska enligt Jehovas vittnen regera över de jordiska efter 

Guds domedag i himlen tillsammans med Jesus. De ses alltså som monarker som utvalts av 

Gud för att styra i vad samfundet kallar för den himmelska regeringen. De jordiska ska å 
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andra sidan leva för evigt på Jorden under paradisiska förhållande som tjänare under 

regeringen (Jehovas vittnen, 2020 C). De som inte lever upp till samfundets normer ska, till 

skillnad från många andra kristna samfund, inte straffas med evigt lidande i ett Helvete eller 

liknande. Istället menar samfundet att straffet för dessa är död och att gå miste om evigt liv i 

de paradisiska förhållandena (Jehovas vittnen, 2020 B).  

 

Jehovas vittnen kräver en hög grad av internalisering av samfundets normer (Liedgren 

Dobronravoff, 2007). Till dessa normer kan kort nämnas förbud mot sexuellt umgänge innan 

äktenskap (Jehovas vittnen, 1989), förbud mot intag av blod, förbud mot deltagande i vad 

som av samfundet anses vara icke-kristna högtider (Jehovas vittnen, 2018), förbud mot 

deltagande i politiska val (Jehovas vittnen, 2008) samt förbud mot homosexualitet (se 

rubriken Jehovas vittnen: Samfundets tes om homosexualitet). Likaså är att lämna samfundet, 

bestrida samfundet och självmord synder som ses som straffbart med död vid guds domedag 

(Jehovas vittnen, 2006, Jehovas vittnen 1990 & Liedgren Dobronravoff, 2007). Därtill kan 

nämnas att det finns en mängd föreskrifter och restriktioner gällande områden där inte exakt 

förbud råder. Detta gäller exempelvis klädrestriktioner (Jehovas vittnen, 1998), intag av 

alkohol (Jehovas vittnen, 2008), kulturkonsumtion och heteronormativ sexualitet såsom onani 

(Jehovas vittnen, 2008). Dessa restriktioner och föreskrifter benämns oftast som 

samvetsfrågor och anses vara upp till medlemmen själv att avgöra hur denne ska leva efter. 

Dock med vetskapen om att ett felaktigt val kan medföra död vid Guds domedag (Jehovas 

vittnen, 1973). Jehovas vittnen förväntar sina medlemmar att följa samfundets normer även 

om det skulle medföra död för någon part. Detta har till exempel medfört att svenska 

myndigheter enligt LVU fråntar föräldrar som är Jehovas vittnen vårdnaden om sina barn i 

fall där barnet är i behov av blodtransfusion för sitt livsuppehälle (Enkvist, 2013). 

 

Jehovas vittnen: Institution & institutionalisering 

Jehovas vittnen är en religiös organisation och i kraft av det strikta normsystem som finns 

inom samfundet finns det skäl att betrakta det som en institution. Detta är av vikt då 

institutioner reproducerar de normer som påverkar en människas liv och prekaritet. Jag 

kommer inledningsvis i denna del behandla vad en institution är för att därefter behandla 

institutionalisering. Därefter kommer jag behandla maktstrukturers upprätthållande inom en 
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institution samt religions potentiella inverkan i denna process. Avslutningsvis kommer jag att 

behandla Jehovas vittnen som institution.  

 

Själva ordet institution härstammar från latinets institutum och betyder design, syfte, plan, 

förordning eller instruktion (de Pina-Cabral, 2011). Institution skulle kunna sammanfattas 

som de strukturer och handlingar som definierar vad ett socialt sammanhang är och vad som 

förväntas av medlemmarna inom en viss jurisdiktion (Reay et al, 2019). Alltså en komplex 

social konstruktion eller socialt system med interna regler som reproducerar sig själv och som 

har ett syfte eller mål. Max Weber, som använde ordet anstalt snarare än institution, menade 

först och främst att institutionen är en organisation där det finns någon slags avgränsning 

gentemot omvärlden. Enligt denne kan institutionen påtvinga sina normer på medlemmen (de 

Pina-Cabral, 2011), och att avvika från normerna kan medföra sanktioner eller straff vilket 

påverkar medlemmens prekaritet (Ekehammar, 2012). 

 

Institutionalisering kan ses som en individs anpassningsprocess som genomgås när denne går 

från en arena till en annan via en institution. Den skandinaviska institutionalismen menar att 

en individ förändras under tiden som denne befinner sig i en institution. Alltså att 

institutionen i sig utgör en ”plats” metamorfos (Reay et al, 2019), vilket utgör själva 

institutionaliseringen. När en individ har identifierat sig med en institution blir dess normer 

liksom värderingar internaliserade av individen och grunden för dennes agerande samt 

känsloliv (Spaaij, 2008). Man skulle kunna säga att denne går från att vara individ till att bli 

medlem. Dessa normer kan reglera hur medlemmen ska uppfatta verkligheten och skapa en 

intersubjektivitet där medlemmen anpassar sin verklighetsuppfattning utefter institutionens 

(de Pina-Cabral, 2011).  

 

Maktstrukturerna och normerna inom en institution förstärks i regel av medlemmarna själva 

och religion kan ha en betydande roll i denna process. Institutioner kan sägas inneha en 

renande makt i form utav de på förhand uppsatta normer som medlemmen förväntas leva 

efter (de Pina-Cabral, 2011). Enligt Foucault krävs det att medvetandegöra en slags metanivå 

om institutionernas diskurs för att på så vis kunna ifrågasätta dess existens (Payne, 2008). 

Alltså att perspektivet gentemot institutionerna byts ut från ett grodperspektiv till ett 
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fågelperspektiv. Att istället för att se institutionerna som något stort, ogreppbart och högre 

vetande, istället belysa, problematisera och ifrågasätta dess vara utifrån dess diskurser. Men 

när medlemmar ser på varandra för social vägledning kan det medföra passivisering hos dem, 

vilket gör att de tillsammans kan förstärka de sociala strukturerna utan att ifrågasätta dess 

legitimitet eller existens (Järvå, 2009). Detta skulle kunna exemplifieras genom social 

konformitet vid en restaurangbrand. Sannolikheten för att alla gäster ska lämna lokalen ökar 

för var gäst som reser sig upp och går. Men det samma gäller för motsatsen. Desto färre som 

reser sig upp och går, desto färre kommer att överleva branden. Behovet av den sociala 

konformiteten blir starkare än tilltron till ens egna instinkter. Gränsen mellan var institutionen 

börjar och slutar kan därmed också bli otydlig i och med denna självreproducerande karaktär. 

Detta förstärks ytterligare av att människor i regel fortsätter att lyda en person om de redan 

lytt densamme en gång tidigare (Järvå, 2009). Religion kan i sammanhanget bli ett tveeggat 

svärd då entusiasm för religion kan leda till positiva ändamål men också till fanatism 

(Calhoun, 2011). Desto mer ett samfund gör anspråk på absolut moralisk sanning, desto mer 

dogmatisk tenderar medlemmarna till att bli vad gäller normernas efterlevnad (Verkuyten, 

2007).  

 

Jehovas vittnen kan betraktas som en slags korrigerande institution. För att medlemmen ska 

ta sig från det icke-eviga livet till det eviga livet, måste medlemmen gå in i samfundet som 

institution för att där korrigeras och uppfylla de kriterier som krävs för att få tillgång till Guds 

eviga liv. I institutionen adapterar sig medlemmen utifrån samfundets satta stadgar för att på 

så vis uppnå tillbörlig status och Guds godkännande. Det skulle kunna liknas vid ett slags 

skolsystem, vilket är passande med tanke på att samfundet veckovis håller vad de kallar för 

Skolan i teokratisk tjänst där bland annat retorik lärs ut (Jehovas vittnen, 2008). Därtill finns 

det på samfundets hemsida en mängd utbildande material såsom litteratur och videor som har 

för avsikt att skola medlemmarna i samfundets lära. Det kan också tilläggas att avgränsningen 

gentemot omvärlden är snäv i den mening att samfundet förespråkar en slags isolationism där 

minsta möjliga kontakt med omvärlden är att föredra, vilket också förstärks av den sociala 

utfrysningen av icke-ideala medlemmar (Jehovas vittnen, 2008). Något som fördjupar 

gemenskapen i samfundet men som också skapar svårigheter för den som önskar att lämna 

det (Liedgren Dobronravoff, 2007). 

 



Att födas död 
 

29 
 

Jehovas vittnen: Homosexualitet 

Jehovas vittnens syn på homosexualitet kan belysas genom att använda samfundets 

egenproducerade barnfilm En man och en kvinna (2020 A) som ram. Filmen inleds med hur 

barnet Sophia kommer hem från skolan med en teckning hon ritat på sin familj som hon visar 

upp för sin mamma. Sophia berättar hur en av hennes klasskompisar ritat en bild av sin familj 

bestående av två mammor. Hon berättar sedan att hennes lärare förklarat att det viktigaste är 

att älska varandra och känna lycka. Mamman säger då till Sophia att det viktigaste är vad 

Jehova (Gud) anser. Mamman förklarar att Gud skapade äktenskapet mellan en man och en 

kvinna. Därefter berättar mamman en liknelse där hon jämför homosexualitet med att gå 

ombord på ett flygplan med otillåten packning, där paradiset är slutdestinationen. För att få 

leva i paradiset och överleva Guds domedag förklarar hon att en person inte kan vara 

homosexuell då det inte är Guds standard. Allt som inte uppnår denna standard måste därför 

lämnas kvar. Filmen avslutas med att mamman förklarar att människor kan förändras, och 

Sophia kommer på samtalsämnen hon kan ta upp för att missionera för sin klasskompis. I 

Jehovas vittnens publicerade material riktat mot ungdomar förtydligas samfundets hållning då 

den förklarar hur unga medlemmar bör förhålla sig till en sådan sexuell läggning. 

Homosexualitet beskrivs som någonting ”avskyvärt”, ”förnedrande” och ”onaturligt” 

(Jehovas vittnen, 2020 D). Jehovas vittnen gör dock en åtskillnad mellan beteendet och 

individen där samfundet fördömer människor som lever homosexuellt, men inte själva 

läggningen som sådan. Ett Jehovas vittne som är homosexuellt förutsätts således att avstå sin 

sexualitet och på så vis få Guds godkännande. Som nämnts tidigare är straffet inom Jehovas 

vittnen för normbrytande beteende, såsom homosexualitet, uteslutning vilket innebär social 

exkludering och död vid Guds domedag (Jehovas vittnen, 2007 & Sköld, 2012). 

 

Jehovas vittnen: Som skugginstitution 

Död och integration går hand i hand. Som jag kommer att belysa i denna del kan en människa 

både behöva integreras för att leva och värna om sin prekaritet, men också anti-integreras. I 

bägge fall handlar det om samma sak, att gå från död till liv. Därför kommer jag 

inledningsvis övergripande behandla teorier och modeller om integration utifrån bland annat 

Emilé Durkheim och Reinar Bauböck. Detta i syfte att utveckla ett eget teoretiskt perspektiv 

jag kallar för skugginstitutionalism.   
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Emilé Durkheim studerade självmord och påvisade sambandet mellan såväl integrering som 

reglering i förhållande till detta. Sammanfattat kan sägas att Durkheim påvisade att självmord 

tenderar till att öka i samhällen där människor är för integrerade eller för ointegrerade, liksom 

för reglerade eller för oreglerade (Boglind, Eliæson & Månson, 2005). Dödsdriften är enligt 

vissa en av människans främsta drifter. Att rädslan för döden genomsyrar val vi gör (Becker, 

2011). Människan som flockdjur försöker tämja sin rädsla för döden genom 

gruppkonformitet. Men då krävs att individen integreras i en grupp. För att få konformitet och 

validering av sin omgivning (och på så vis kunna integreras) krävs att individen anpassar sig 

efter de gruppnormer som råder i den enskilda sociala kontexten för att bli accepterad av dess 

medlemmar (Hogg & Vaughan, 2011).  

 

Reinar Bauböcks integrationsmodell kan mot bakgrund av Emilé Durkheim ses som en 

modell för hur en människa går från död till liv och kan hävda sin prekraritet genom 

integration. Detta då denne går från att vara för ointegrerad till att bli lagom integrerad. 

Bauböck menar att ett samhälle är grundat på institutioner som i sin tur är grundat på normer. 

Dessa samhällsinstitutioner är marknaden, staten och familjen. Tillsammans utgör dessa 

institutioner en triangel i vilken en människa för att integreras, behöver nå mitten utav den. 

Detta uppnås genom att behärska respektive institutions normer, något som i sin tur uppnås 

genom kunskap och exponering. Det civila samhället, eller arenan, utgör också en viktig del i 

form av en slags smältdegel av de tre, där enligt Bauböck bland annat religiösa samfund 

ingår. Dock kan sådant som religion exempelvis påverka människors inställning, eller 

normer, gentemot institutionerna. I synnerhet påverkas barn av sina föräldrars inställning som 

i sin tur påverkas av religionens (Bauböck, 1996). Det kan vara värt att fråga sig om detta 

sker i en sådan utsträckning att religion är den tredje institutionen snarare än familjen. Av den 

anledningen väljer jag att skriva religion inom parentes i figuren nedan. Triangeln ser ut som 

följande.  

Staten 

 

 

 

Marknaden   Familjen (Religion) 
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Respektive institutions normer påverkar samspelet mellan människor och de resterande 

institutionerna liksom med andra aktörer i ett samhälle. För att integreras väl menar Bauböck 

att personlig balans mellan institutionerna är det eftersträvansvärda då det skapar autonomi 

(Bauböck, 1996). Av vikt för denna uppsats är sambandet mellan institutioners normer och en 

människas internaliserande av dem för integration, acceptans och liv. Men Bauböcks modell 

behandlar som jag ser det bara ena halvan av Durkheims problematik, nämligen den om att 

vara ointegrerad och bli integrerad. Vad jag fokuserar på i resten av denna del är hur en 

individ som är för integrerad kan bli lagom integrerad, för att på så vis gå från död till liv och 

hävda sin prekaritet genom anti-integration.  

 

Bauböcks triangel skulle kunna göras om. Istället skulle staten kunna bytas ut till ett 

maktutövande organ, marknaden till ett resursfördelande organ och familjen (religion) till ett 

ideologiskt organ. För att passa in i en institution krävs att en individ anpassar sig efter de 

normer som dessa organ tillsammans konstituerar. Det maktutövande organet är det organ där 

den direkta makten utövas ifrån, såsom en diktator, ett parlament eller religiös liksom 

kriminell ledare. Det resursfördelande organet är det organ som avgör till vilka och på vilket 

sätt resurser tillfaller i en institution. Detta kan som i Bauböcks exempel vara ekonomiska 

resurser genom marknaden, men det kan också vara liv i en nekropolitisk kontext. Med liv 

menar jag alltså här både biologiskt upphörande och eller att vara levande i en vidare mening. 

Alltså tillgången till att leva ett fullgott värdigt liv. Det ideologiska organet är det organ med 

vilken den verkställande makten och resursfördelningen rättfärdigas, såsom genom 

demokrati, religion eller politiska ideologier. Dessa organ bildar institutioner som i sin tur 

kan bli vad jag kallar för skugginstitutioner som jag nu kommer att förklara.  

 

Judith Butler skriver att epistemologiska ramar utgör ett maskineri som avgör vilka subjekt 

som är riktiga subjekt eller ej (Butler, 2016). Skugginstitutioner är detta maskineri. 

Skugginstitutioner är institutioner som gör levande människor döda, alternativt gör att 

människor föds döda. Skugginstitutionalism är processen att gå från liv till död i en 

institution, alltså att institutionaliseras till döds. Mbembe kan sägas genom sin beskrivning av 

kolonialmakten ge ett exempel på ett sådant maskineri. Kolonialmakter skulle kunna sägas 

vara skugginstitutioner, men alla skugginstitutioner är inte kolonialmakter. Skugginstitutioner 
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är som ovan nämnt Butlers maskineri medan nekropolitiken är inställningarna i maskineriet 

som bestämmer vad liv är. På så vis kompletterar skugginstiutionalism Butler och Mbembe 

genom att påvisa vad detta maskineri egentligen är. Skugginstitutionalism är processen att bli, 

skapa eller distribuera död i och genom institutioner. Alltså institutionaliserandet av död. 

Skugginstitutionalism är hur människan går från att vara ett levande eller potentiellt levande 

subjekt, till att vara ett dött och icke-prekärt subjekt. Institutionen som maskineri påtvingar 

individen attribut och beteenden som vill tvinga bort denne från dennes autentiska liv. 

Således förändrar inte institutionen den autentiska kärnan, men påtvingar individen att frångå 

dess essens, vilket föranleder död. Alternativt rör det sig om biologiskt upphörande genom 

avrättningar och liknande. Genom att använda sig av död som maktmedel skapar 

institutionerna ramar och mallar genom vilka de, från institutionens hänseende, ”ideala” 

medlemmarna danas.  

 

Det som särskiljer en skugginstitution från en vanlig institution är nekropolitk. Att död är en 

resurs som skugginstitutionen fördelar och därmed får en människa att leva i skuggan av död. 

Låt oss säga att allt vad det innebär att vara människa utgör en kvadrat. Inom den kvadraten 

ryms alla känslor och alla upplevelser som inbegrips i att vara människa. I denna kvadrat 

placeras en skugginstitutionell triangel som en människa föds in i. För att bli accepterad 

liksom integrerad måste den födde endast röra sig inom triangeln och inte hela kvadraten. 

Den födde går således miste om möjligheten att till fullo leva och vad det innebär att vara 

människa. Därtill skulle det kunna sägas att triangeln har väggar, vilka jag kallar för 

normativa väggar. Butler skulle sannolikt kalla dem för villkorliga ramar, alltså ramar en 

individ föds in i och som ligger till grund för en människas prekaritet (Butler, 2016). Dessa 

normativa väggar medför att personen som föds in i triangeln får svårt att se att det ens finns 

en kvadrat utanför den, då allt denne känner till är triangelns väggar.  

 

Färger        Hörn    

Blått: Autenticitet      Övre: Maktutövande organ 

Svart: Skugginstitution     Vänstra: Resursfördelande organ 

Rött: Normativa väggar     Högra: Ideologiskt organ 
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Detta var något Platon behandlade i sin idélära. Med Platons språk skulle det kunna sägas att 

triangeln är grottan med skuggorna, och kvadraten är världen utanför den. Min tanke med 

denna teori är att kunna påvisa institutioners gemensamma komponenter men också de 

extremistiska element som kan förekomma i olika typer av institutioner vare sig det rör sig 

om en diktatur, ett kriminellt gäng, ett extremistiskt parti eller en sekt. Vad dessa institutioner 

har gemensamt är nekropolitik. 

 

Vad skugginstitutioner gör är att de genom att hierarkisera levande och döda reproducerar 

intersektionella strukturer i samhället som motverkar demokratiska värderingar gällande 

jämlikhet, frihet, värdighet, alla människors lika värde samt rätten till ett autentiskt liv. Till 

skillnad från Bauböcks modell där liv och prekaritet hävdas genom en ökad grad av 

integration, fokuserar detta synsätt på en minskad grad av integration. I Bauböcks modell är 

målet är att nå mitten av triangeln, medan i denna teori är målet att komma ur triangeln och in 

i kvadraten. De tre organen konstituerar triangeln, medan rädslan för död är magnetismen 

som håller medlemmen i dess center. Skugginstitutioner utnyttjar människors rädsla för 

döden och sätter upp ramar för konformitet genom exempelvis tabun, hot och våld. Så länge 

medlemmen håller sig innanför dessa ramar, eller normativa väggar, behöver inte 

medlemmen möta sin rädsla och får som belöning validering. Människor som föds in i dessa 

normativa system förstår som bäst sällan att de fötts döda. Således kan sägas att människor i 

skugginstitutioner kan födas döda, leva döda, dö döda och aldrig förstått att de var döda. 

Därför är det enda sättet att frigöra sig ur dessa skugginstitutioner och anti-integreras att 

övervinna sin rädsla för döden och acceptera dess existens. Det kan tilläggas att vad som är 

skugginstitution för en person behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan. Det är 

således någonting subjektivt eller åtminstone relativt. Vad teorin har gemensamt med 

Bauböcks integrationsmodell är vikten av kunskap. För att kunna lyckas med integration eller 

anti-integration krävs kunskap om institutionerna. Men kunskapen används på olika sätt. 

Anti-integration kräver kunskap om hur institutionerna och dess normer påverkar för att på så 

vis bli varse och kunna gå emot institutionernas påverkan, medan integration kräver en 

djupare förståelse av detsamma för att kunna internalisera normerna och bli autonom. 

 



Att födas död 
 

34 
 

Kapitel 4 – Sammanvävning 

 

I detta kapitel kommer jag att sammanväva de teoretiska perspektiven och Jehovas vittnens 

material som berör homosexualitet. Jag kommer att utgå från centrala delar och begrepp inom 

respektive teori och applicera det på mitt material. Först kommer jag att behandla materialet 

utifrån prekaritet och framing för att undersöka hur HBTQI-barn inom Jehovas vittnen går att 

betrakta som icke-prekärt födda eller dödfödda. Sedan kommer jag att behandla materialet 

utifrån ett nekropolitiskt perspektiv för att skapa en djupare förståelse av Jehovas vittnens syn 

på homosexualitet. Jag kommer att pröva validiteten i Butlers teori om prekaritet och 

Mbembes teori om nekropolitik utifrån min empiri. Jag kommer också att behandla hur de två 

teorierna går att väva samman och bekräftar varandra för att kunna påvisa någonting 

universellt inom de mänskliga rättigheterna, men också hur den förståelsen kan bidra till 

kunskapen om livet i skugginstitutioner som Jehovas vittnen. Jag kommer på så vis också i 

denna del att testa min egen teori utifrån mitt teoretiska urval liksom min empiri och således 

behandla ämnet utifrån ett skugginstitutionellt perspektiv. 

 

Prekär analys 

I denna del kommer jag först att behandla hur Jehovas vittnen som religiös institution ramar 

in homosexualitet och således vilka normer som råder inom samfundet beträffande denna 

sexuella uttrycksform. Jag kommer sedan att behandla kopplingen mellan prekaritet och makt 

liksom Jehovas vittnens hållning gentemot prekära liv. I samma del framgår både hur 

stiftandet av normer är en väsentlig del i maktutövandet, men även likgiltigheten inför den 

andres lidande och hur behovet av validering samspelar med dessa maktmekanismer.  

 

Inramning av HBTQI-personer inom Jehovas vittnen 

I såväl den animerade barnfilmen En man och en kvinna som boken Ungdomar frågar – Svar 

som fungerar ges en bild till tittaren gällande huruvida HBTQI-personer är prekära genom 

karaktärernas reaktioner. Detta kan beaktas genom porträttering. Till skillnad från ett foto 

eller en videodokumentation skapas konst alltid med en intention (Borradori, 2012, s164). 

Därför måste i detta sammanhang filmens porträttering av karaktärerna bejakas. Filmen visar 

inte explicit den anstående döden för HBTQI-personer, utan tittaren får föreställa sig den. 

Istället visas den harmoni familjen känner trots den utgång som de tror väntar Sophias 
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klasskompis föräldrar. Att erkänna en människa som självständig eller unik kräver att 

betraktaren bekräftar den andres faktiska eller potentiella sorg (Borradori, 2012). I filmen 

påvisas inga känslor av sorg hos karaktärerna. Således är det ett tecken på karaktärernas 

likgiltighet samt sympati- och empatilöshet. Filmen fråntar på så vis HBTQI-personers 

självständighet eller vad som gör dem unika. Detta genom att filmen dels inte berättar 

klasskompisens eventuella sorg inför att förlora sina föräldrar, men också för att de inte 

påvisar någon sorg vad gäller förlusten av dessa personer med grundval i samma 

karaktärsdrag. Istället för bekräftelse av förlustens emotionella dimensioner påvisas snarare 

en känslomässig likgiltighet, vilket kan ses som motsatsen till bekräftelse av prekaritet. 

 

Som nämnts ovan gällande filmen, uttrycker de två karaktärerna ingen sorg eller empati inför 

tanken på mammornas död eller den sorg det skulle medföra för barnet. Med andra ord 

uttrycks inget intresse för livsuppehållandet av mammorna, och i förlängningen HBTQI-barn. 

För att någon ska ses som levande måste personen framställas som sårbar (Borradori, 2012), i 

det här fallet om en homosexuell framställs som sårbar i kontexten av filmen. Att HBTQI-

barn inte framställs som sårbara i denna film går att se ur två synvinklar. Å ena sidan framgår 

det indirekt vad som kommer hända med HBTQI-barn, död vid Guds domedag, förutsatt att 

de inte fogar sig till normen och avsäger sig sitt autentiska liv. Å andra sidan visas det aldrig 

någon bild på dessa barn eller deras död som skulle beröras av detta. Deras lidande utelämnas 

till tittaren att själv visualisera alternativt välja att ignorera. Detta kan liknas vid de bilder från 

Auschwitz Birkenau där judiska fångar kliver av ett tåg (Borradori, 2012). Det är tittarens 

vetskap om vad som kommer att hända som avgör betraktarens känsla, inte vad bilden 

nödvändigtvis visar. Känner tittaren inte till bildens kontext framgår inte sårbarheten hos 

fångarna, åtminstone inte till fullo. Vad tittaren kommer att känna beror på hur kreatören 

porträtterar gruppen i fråga. Det finns ingenting i filmen som antyder att HBTQI-personer 

skulle vara sårbara om tittaren inte förstår vad symbolismen i praktiken innebär.   

  

Filmen visar vad som ur Jehovas vittnens perspektiv är en ideal relation mellan barn och 

förälder. Men också ett idealt sätt att samtala om ämnet homosexualitet med ett barn. Liksom 

bilderna från Abu Ghraib inte bara dokumenterar det som ses utan hela den sociala sfär som 

omger bilderna (Butler, 2016), berättar denna film också mer om den sociala sfär som omger 

den. Utifrån Butler är en ram dels något som kan tolkas, men också något som redan har 
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tolkats av kreatören i och med skapandet av ramen (Butler, 2016). Det är också av vikt att 

inte bara uppmärksamma det som sägs direkt, utan också det som sägs indirekt och 

impliceras (Borradori, 2012). Jehovas vittnen har inte gett ut någon officiell tolkning av 

filmen. Men av innehållet att döma går det att tolka den som en bild av homosexualitet som 

någonting fel och straffbart med döden, samt någonting som en människa kan och bör 

förändra. Butler förklarar att de normer som ramarna skapar avgör vilka liv som är prekära 

och erkänns som en förlust (Butler, 2016). Filmen som ram utgör således normen för vilka 

personer som har rätten till liv. Filmen ramar endast in i egentlig mening de som Gud inte 

kommer att straffa med döden, de som inte är homosexuella. De homosexuella visas aldrig 

utan omtalas endast. Vissa människor tar sin mänsklighet för givet, medan andra får kämpa 

för att få den bekräftad menar Butler. Vissa är direktkvalificerade som människor, andra inte 

(Butler, 2016). Om premissen för ett homosexuellt barn att överleva Guds domedag är att 

förändras, kan inte barnet ta sin mänsklighet för givet om det kommer att behöva kämpa för 

att få det bekräftat. Det är därmed heller inte en självklarhet att ett homosexuellt barn är en 

människa ur samfundets ögon överhuvudtaget.  

  

Prekaritet & makt 

Min tolkning av makt utifrån Foucault är att de som bestämmer normerna för människans 

vara de som har den yttersta makten (Foucault, 2010). I termer av Butlers epistemologiska 

maskineri skulle det kunna jämföras vid de som sätter inställningarna i det. Normerna blir i 

sin tur sammankopplade med en människas känsloliv då en människas validering av sin 

omgivning är beroende av hur en människa lever upp till ett sammanhangs normer eller ej 

(Hogg & Vaughan, 2011), vilket leder till sanktioner såsom social utfrysning om denne inte 

lever upp till normerna. Detta medför att det alltså är författarna av normerna i ett samhälle 

som avgör vilka människor som ska bli validerade utifrån vilka premisser, och vilka 

människor som måste anpassa sig för att bli validerade. Det skulle metaforiskt kunna sägas 

att pennan är starkare än svärdet eftersom att svärdet svingas utefter vad pennan dikterar. I 

fallet med Jehovas vittnen är detta de som dikterar hur Bibeln ska tolkas och efterlevas.  

 

Filmen använder sig av rädsla. Liksom Butler påpekar är ramen i sig inte en upprättelse 

(Butler, 2016). Denna film är inte ens en dokumentation av homosexuella inom Jehovas 

vittnen. Filmen är snarare en indirekt inblick i deras värld. När Butler pratar om 



Att födas död 
 

37 
 

krigsförbrytelser omnämner hon brutalitet, förödmjukelse och mord som en del av den tortyr 

och “abuse” som bilder berättar om trots att allt inte visas explicit (Butler, 2016). För att 

förstå vad filmen berättar måste man också tolka det som inte sägs. Nämligen vad som händer 

med de barn som väljer att inte förändras. Filmen påvisar något pågående, eftersom filmens 

perspektiv sträcker sig fram till Guds domedag som ännu inte varit. Den påvisar också en 

etisk hållning gentemot homosexualitet och den bestraffning som tillkommer homosexuella 

utövare. Men liksom hur inramning kan utgöra en varning för vad normens stiftare kan göra 

mot sina motståndare (Butler, 2016), är detta också en varning, eller ett hot, riktat till de barn 

inom samfundet som är homosexuella. Den legitimiserar att skuld- och skamkänslor är 

rimligt att känna vad gäller homosexualitet eftersom filmens budskap är moraliserande. 

Liksom fotografier av tortyr vet att fotograferande av offren i sig medför skam för dessa 

(Butler, 2016), vet skaparna av filmen att det medför skam och skuld hos HBTQI-barn. 

Tortyren som utövades gentemot de irakiska fångarna i Abu Ghraib i civilisationens namn 

gentemot barbarism, utgjorde i sig självt sitt egna form utav barbarism (Butler, 2016). På 

motsvarande vis är Jehovas vittnen själva barbariska när de beskriver homosexualitet som 

något för dem barbariskt då det görs genom hot, skuld- och skambeläggande.   

  

Hur påvisar filmen Jehovas vittnens hållning gentemot olika individers prekaritet? I Butlers 

analys är begreppet lidande centralt. Som nämnts tidigare kan den problematik som återfinns 

hos avhoppare från slutna religiösa samfund såsom Jehovas vittnen jämföras med PTSD 

(Järvå, 2009). I begreppet prekärt liv inbegrips en pågående process som går ut på att 

möjliggöra liv. Med rätten till liv menar Butler att sådant som tak över huvudet, föda och 

sjukvård ska tillkomma en person med liv. Förhållandena måste därutöver upprätthållas. Ett 

prekärt liv erfordrar således rätten till skydd (Butler, 2016). Barn som har valt att lämna 

Jehovas vittnen har fått erfara att de från samfundets sida har förlorat alla skyddsnät och 

isolerats utan hjälp från samfundet eller familjen (Valkila & Peltoniemi, 2013). När 

samfundet och föräldrarna till dessa barn inte erbjuder det skydd som tillkommer ett prekärt 

liv, är det en implicit bekräftelse på att dessa barn inte är prekära. För samfundet tillskriver 

inte barnen rätten till liv. Ett icke-prekärt liv är ett liv vars sårbarhet är fördunklat, vilket 

fråntar omgärdande personer ansvaret över detta liv. Prekaritet är en exponering för sårbarhet 

och förlust (Borradori, 2012). I och med att Jehovas vittnen uppmanar till social utfrysning 

vid allvarlig synd (Jehovas vittnen, 2007), uppmanas således tittaren indirekt till att inte ta 

ansvar för HBTQI-personers lidande. Från samfundets synvinkel är ett uteslutet barn inte 
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längre värdigt att räddas vid Guds domedag. Prekaritet är enligt Butler mer än bara ett 

igenkännande. Det betonar vikten av att ta hand om den levande, eftersom livet är beroende 

av samlevnad. Att ta hand om ett liv är således att hävda dess prekaritet. Men det är bara om 

livets bortgång betyder någonting som livets värde framgår. Om ett liv inte sörjs, går det att 

ifrågasätta om det har levts. Prekaritet är i sig alltså direkt livsuppehållande (Butler, 2016).  

 

Nekropolitisk analys 

I denna del kommer jag först att argumentera för att Jehovas vittnen gör sina medlemmars liv 

till resurser för institutionens intressen och att de därmed koloniserar medlemmarnas inre. 

Därefter kommer jag påvisa hur samfundets nekropolitiska normer reproduceras inom 

samfundet i form av institutionella normer gällande vad som anses vara ett värdigt liv och 

genom makten över vilka som får leva eller dö. Likaså kommer jag behandla hur nekropolitik 

och död förställs. Vidare kommer jag att göra en fördjupad analys där jag undersöker hur det 

går att sammankoppla Butlers prekaritetsperspektiv med min nekropolitiska analys. Analysen 

påvisar hur nekropolitik kan betraktas som ett ultimat uttryck för makt över vem eller vilka 

som kan betraktas som prekär. I delen ”Nekroprekaritet” väver jag samman de två teoretiska 

perspektiven för att avslutningsvis göra en skugginstitutionell analys.  

 

Makten över det inre 

För att redogöra för kopplingen mellan Jehovas vittnen och kolonialism kommer jag initialt 

att belysa på vilket sätt makt över sexualitet kontrollerar det inre. Som kan ses i filmen 

framgår att homosexuella inte har rätt till liv efter Guds domedag och således inte har rätt att 

vara levande i bemärkelsen att de förväntas avstå att leva ut sin sexualitet. Anledningen till att 

sexualitet är något viktigt för institutioner att reglera är för att det är ett uttryck för 

självständighet. Detta då det i sexualitetens natur finns ett överskridande av gränser där 

skillnaden mellan verklighet och fantasi blir otydlig (Mbembe, 2003). Genom att kontrollera 

detta yttre uttryck av sexualitet har samfundet börjat kontrollera det inre. Ett uttryck av 

självständighet, i det här fallet genom sexualitet, blir för institutionen ett förnekande av dess 

makt. För endast genom att bekräfta en tes värde att efterföljas får en tes inflytande, och 

endast om tesen har inflytande kan institutionen ha makt över medlemmen. Därför blir 

nekropolitik avgörande då nekropolitik i detta sammanhang skulle kunna ses som, inte bara 

ett maktmedel, utan också som ett vapen som hotar medlemmarna med död. Därför uppstår 
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tabun som på så vis blir ett sätt att kontrollera detta inre uttryck av liv (Mbembe, 2003). Det 

skulle kunna sägas att inte bara rasism i sig är ett sätt att reglera distributionen av död 

(Mbembe, 2003), utan all slags xenofobi såsom homofobi. Utifrån detta skulle en 

generalisering kunna göras och sägas att alla former av institutioner som kontrollerar 

mänskligt beteende är möjliggörare av nekropolitik. 

 

Denna kontroll av sexualitet tar sig i uttryck genom att samfundet kontrollerar tesen om vad 

som är naturligt och meningsfullt. Vad som karaktäriserade en vilde under kolonialtiden var 

att vilden accepterade naturen (Mbembe, 2003). Således uppstår frågan gällande vad Jehovas 

vittnen anser vara onaturligt. Homosexualitet beskrivs uttryckligen av samfundet som 

någonting onaturligt (Jehovas vittnen, 2020 D). Enligt Hegel är död förnekandet av den egna 

naturen, alltså sitt jags autenticitet. Från Jehovas vittnens perspektiv är det onaturliga att i 

vissa avseenden tillåta sig själv sin autenticitet, sitt känsloliv och sitt sexuella tillstånd. 

Jehovas vittnen skulle således kunna sägas utgå från en ideal föreställning om hur en 

människa ska vara. Alla känslomässiga uttryck som går emot detta ideal är uttryck för en 

slags perversion av det mänskliga idealet vilket rättfärdigar död. Genom skapandet av ideal 

ersätter skugginstitutioner som Jehovas vittnen det mänskliga med en norm gällande vilka 

människors liv som går att förkasta (Mbembe, 2003). Istället för att leva och erkänna sin 

natur kan livet ersättas med en alternativ värld där tomrummet utav den uteblivna naturen 

fylls med arbete eller strävan. Jehovas vittnen som skugginstitution utgör sedan den 

alternativa världen som medlemmen får i utbyte mot sitt liv. Livet i samfundet blir 

ersättningen för livet som homosexuell. På så vis fråntar de en människa sin frihet av liv, för 

att sedan ersätta det med en konstruktion av mening för att återskapa en upplevelse av liv i 

det tomrum av liv som har uppstått i och med fråntagandet av människans frihet av liv.  

 

Det finns i min mening likheter mellan kolonialism och Jehovas vittnen i betydelsen att 

medlemmarnas liv blir resurser för institutionens intressen. Kolonialism kan ses som 

skapandet av sociala och rumsliga regler för invånare av ett specifikt område. 

Kolonialmakten som skugginstitution blir på så vis en skapare av hierarkier och mänskliga 

begränsningar både på ett materiellt och själsligt plan. Detta görs genom kulturella 

föreställningar om att staten har, utifrån den enda legitima Gudomen, rätt att existera och 

verka liksom befästa den rådande maktordningen. Detta skapar en slags mening och ett 
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rättfärdigande i uppdelandet av människor, eller segmenteringen, vilket är en naturlig del av 

kolonialism. Dessa regler upprätthålls sedan av, som Mbembe uttrycker det, ”The language 

of pure force”. (Mbembe, 2003). Filmens argumentation för att legitimisera sitt 

nekropolitiska mandat går att läsa som följande:  

 

P1. För att överleva Guds domedag måste en människa följa Bibelns lag. 

P2. Bibelns lag fördömer homosexualitet. 

K. För att överleva Guds domedag kan en människa inte vara homosexuell. 

 

Skaparna av filmen företar sig rätten till tolkning av Bibeln som lagtext, men lägger 

ansvarsbördan vad gäller konsekvenserna av denna tolkning på Gud. Ett slags ideologiskt 

eller religiöst förskjutande. Om medlemmen tror på läran måste denne följa tolkningen för att 

leva, vilket gör denne död. Paradoxalt nog är alltså det enda sättet enligt Jehovas vittnen för 

att leva i den paradisiska ordning att dö i Hegeliansk bemärkelsen och göra avkall på sitt 

autentiska liv. Genom att tillskriva Gud den yttersta makten legitimiserar de sitt agerande och 

poängterar också Guds likgiltighet inför dessa människors vara eller icke-vara. Liksom 

Bataille uttrycker det blir det en fråga om vilka människor som utgör ett överskott eller ej 

(Mbembe, 2003). Det finns de som menar att institutioner kan ha rätten att utrota vissa 

beteenden med motiveringen att ett samhälle inte kan överleva utan en viss moralisk 

standard. I sådana fall måste samhället företa sig rätten att korrigera vad som är tillåtet eller ej 

däri för samhällets allmänna väl. Men ett samhälle, menar de som argumenterar emot detta, 

förändras ovillkorligen och samhällets moraliska standard bör förändras med samhället, och 

inte tvärtom. När det kommer till en fråga som inte går att belägga på en vetenskaplig grund 

kan inte beslutet om förbud fattas baserat på organiserad religion, utan i enlighet med 

demokratiska principer (Dworkin, 2013). Jag menar att den senare linjen mot bakgrund av 

mitt resonemang måste föredras.  

 

Det görs en åtskillnad mellan levande och döda enligt Jehovas vittnen. I likhet med 

föregående stycke uppstår vertikala maktstrukturer som blir en slags elitism, men inte i likhet 

med Foucault där uppdelningen sker mellan de som måste dö eller inte måste dö (Mbembe, 
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2003), utan där mänskligheten delas in i vad jag kallar för pre-mortem och pre-vivet. Alltså 

de som står i stånd till att dö eller står i stånd till att leva. Men där de senare kan vara post-

mortem i ett pre-vivet-tillstånd. Exempel på en pre-vivet person är en person som lever 

utefter de normativa ramar som samfundet sätter och således har rätten till liv. Medan pre-

mortem människor lever utanför de normativa ramarna, alternativt för sig innanför ramarna 

och på så vis kan få beteckningen pre-vivet. Ett bra engelskt ord för att beskriva tillståndet 

som icke-levande tordes vara ”husk”, likt ett slags skal utan verkligt innehåll men med 

potentialen till liv. Här tillkommer också en del utav makthierarkin där människor som faller 

utanför pre-vivet-normen, inte bara får dåligt anseende, utan kan ses som någonting 

förknippat med ondska liksom i fallet med slavbyarna under kolonialtiden (Mbembe, 2003).  

 

Nekropolitisk reproducering 

I denna del kommer jag att besvara hur normerna för liv reproduceras inom Jehovas vittnen. 

Nekropolitik kan betraktas som ett ultimat uttryck av makt. Men det sträcker sig längre än till 

makten över vilka som får leva eller dö, utan inbegriper också makten över moral och vad 

som utgör ett liv samt hur det livet uppnås. Alltså makten att skapa och reproducera egna 

normer och värderingar för en viss kontext. Ett sätt att se på innebörden i begreppet 

självständighet är att kunna bestämma meningen med sin egen tillvaro. Begränsningar skapas 

dels genom egna personliga begränsningar men också genom institutionalisering. 

Institutioner kan genom utövandet av sin makt skapa social, normativ och ibland icke-

existerande mening för en människa som faller inom ramen för dess inflytande (Mbembe, 

2003). Filmen är i sig moraliserande och skapar en tillvaro där Guds paradisiska ordning blir 

den yttersta meningen för medlemmen. Genom att befästa denna mening, både genom att 

föreställa den paradisiska ordningen men också genom att föreställa vad den icke-paradisiska 

ordningen för med sig, får samfundets hierarkiskt överordnade fullmakt att utöva nekropolitik 

för de medlemmar som accepterar premisserna.  

 

Filmen använder sig av rädsla för att skapa kontroll. Frigörelse från nekropolitiska system är 

att överkomma rädslan för döden (Mbembe, 2003). Filmen kan utifrån detta perspektiv ses 

som ett medvetet strategiskt agerande då det spär på medlemmarnas rädsla för döden, snarare 

än hjälper dem att överkomma den. Om frigörelse från de nekropolitiska banden är att 

överkomma rädslan för döden, vore det mest strategiska för att bibehålla banden att göra 
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döden till någonting så skrämmande och oöverkomligt som möjligt. I filmen får barnet dels 

ett val vad gäller sitt egna liv genom sin inställning till homosexualitet. Men om denne skulle 

välja död skulle den också gå miste om en evighet tillsammans med sin familj. På detta sätt 

blir homosexualitet skrämmande inte bara genom döden i sig, utan också genom känslan av 

ensamhet och frånvaro av sina nära. Indirekt skulle det kunna sägas att barnet hamnar inför 

ett val att antingen döda sig själv eller döda relationen till sin familj. Genom att göra döden så 

skräckinjagande som möjligt minskar medlemmarnas sannolikhet att överkomma rädslan, 

vilket gör dem än mer mottagliga för nekropolitiken. Att inte bara förlora Guds ynnest och 

därmed liv efter dennes domedag, utan också en del av det som är viktigt i livet nämligen 

relationen till sin familj och den trygghet som förknippas med det, kan göra att valet att leva 

autentiskt kan förefalla som något ouppnåeligt och skrämmande. För att lyckas överkomma 

den rädsla krävs en inre styrka och tilltro till sig själv som kan vara svårt att ha i en 

institutionen där individen är levande död. Som nämndes tidigare blir pre-mortem människor 

något som förknippas med ondska, och ondska är något i sig som förknippas med rädsla. En 

viktig del i kolonisering är att avskära kontakt och band med omvärlden (Mbembe, 2003). I 

och med att medlemmar förknippar pre-mortem människor med rädsla är dessa något 

samfundets medlemmar naturligt undviker. Således fråntas de en möjlighet till att 

tillgodogöra sig den synergi som krävs från andra människor för att bryta ned de normativa 

väggarna i skugginstitutionen och frångå död.  

 

Medlemmarna skulle kunna sägas görs till redskap för samfundet. I likhet med slavplantagen 

har medlemmen fyra alternativ: flykt, strid, tyst lidande eller självmord (Mbembe, 2003). 

Dock är flykt, strid och självmord enligt samfundets syn syndigt och straffbart med döden 

(Jehovas vittnen, 2006, Jehovas vittnen 1990 & Liedgren Dobronravoff, 2007), vilket lämnar 

medlemmen med endast ett alternativ, tyst lidande. Detta skulle kunna jämföras med det 

skadade tillstånd som slavarna under kolonialtiden uppehölls i (Mbembe, 2003). Ett tillstånd 

vilket gjorde dem tillräckligt passiviserade för att inte frigöra sig, men samtidigt tillräckligt 

kapabla för att ha ett värde i form av arbetskraft. Liksom slavarna blev redskap för det 

koloniala maskineriet (Mbembe, 2003), blir medlemmarna detsamma för samfundet i form 

utav inkomstkälla och missionering. Således i ljuset av allt ovan nämnda, skulle detta 

sammantaget kunna kallas för en kolonisering av själen. För att bryta sig fri måste 

medlemmen acceptera sin mortalitet (Mbembe, 2003) och konsekvenserna som kan tänkas 
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tillkomma eller inte tillkomma vare sig samfundets läror stämmer eller ej. Alltså att dö för att 

leva.  

 

Nekromantisering 

Filmen gör en förställelse av döden. Om Butlers perspektiv gällande inramning och prekaritet 

slås samman med Mbembes nekropolitiska perspektiv framgår hur inramning kan användas 

för nekropolitiska ändamål. I filmen beskrivs vad som kommer att ske med homosexuella 

människor vid Guds domedag. Dock uttrycker filmen aldrig explicit att homosexuella 

kommer att dö, utan istället ges tittaren en liknelse. Liknelsen beskriver homosexualitet som 

att stiga ombord på ett flygplan med ett otillåtet föremål. En sådan passagerare skulle inte få 

resa med planet till slutdestinationen Guds paradis. På så vis undgår Jehovas vittnen att 

uttryckligen förklara vad det innebär och låter barnet själv dra slutsatsen, samtidigt som 

filmen visar de paradisiska förhållanden som kommer att äga rum efter Guds domedag. Det 

är en slags förställelse, abstraktion, oförtydligande eller till och med försköning av döden. 

Detta kallar jag för nekromantisering, vilket skulle kunna jämföras med hur giljotinen 

användes under franska revolutionen för att framställa demokratins avrättningar som mindre 

förnedrande och mer civiliserat (Mbembe, 2003), fastän det de facto fortfarande var samma 

sak. Nekromantisering är således ett verktyg för makthavare att använda för att på ett mer 

ostört sätt genomföra sin nekropolitik. Om filmen uttryckligen hade sagt att Gud stod i 

begrepp att döda homosexuella skulle filmen sannolikt framstå som mer osympatisk både av 

barn och vuxna. Men genom att undvika att uttryckligen säga det och istället låta tittaren dra 

slutsatsen, undgår skaparna av filmen att stöta sig med tittare. På så vis är det enklare att 

genomföra och bedriva nekropolitiken och förstärka de etablerade hierarkiska ordningarna. 

Själva formatet är också ett uttryck för nekromantisering, då det är ett slags förbarnsligande 

av frågan. Att Gud enligt dem själva kommer att döda människor som inte lever upp till 

samfundets standard är något som i sig inte är allvarligare än att det på ett enkelt och 

tilltalande vis kan behandlas i en barnfilm. Frågans magnitud förminskas således av själva 

formatet. Magnituden av döden, liksom dessa människors prekaritet, har på så vis 

förminskats.  

 

Om sexualitet är väsentligt att kontrollera, då det i sexets natur finns ett överskridande av 

gränser vad gäller fantasi och verklighet (Mbembe, 2003), då finns det anledning att också 
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bejaka andra former av socialt utbyte som inbegriper detta. Kultur i sig är ett slags utbyte av 

tankar, idéer, föreställningar och känslor. Och det finns i kulturens grund ett överskridande 

utav vad som faktiskt är, och hur det kan upplevas liksom symbolism för att förklara den 

abstrakta tillvaron som kan vara svåråtkomlig och svårförståelig. Filmen är ett kulturellt 

uttryck från Jehovas vittnens sida, och skulle således kunna ses som ett uttryck för att inte 

bara kontrollera den inre sexuella världen och dess yttringar inom individen, utan också som 

ett uttryck för att kontrollera den gränsöverskridande kulturen i sig. En slags nekropolitisk 

mjuk makt (engelska: soft power). Därmed kan det sägas att det finns två typer av nekromakt, 

mjuk och hård. Den hårda nekromakten kan ses genom exempelvis hur dödsstraff används för 

att kontrollera populationen. Medan mjuk nekromakt används genom kultur för att framställa 

hur ett liv ska betraktas eller vad som leder till död. Vad bägge dessa former av makt har 

gemensamt, vilket också utgör essensen av nekromakt, är regleringen och distributionen av 

död. 

 

Nekroprekaritet 

I denna del kommer jag börja sammanvävningen av prekaritet och nekropolitik och hur jag 

tolkar de bägge teoretiska perspektiven som kompatibla och bekräftande. Jag vill här 

förtydliga att mitt användande av ordet nekroprekaritet inte ska ses som ett nytt akademiskt 

begrepp med unik innebörd, utan som mitt sätt att påvisa i vilken symbiotisk relation de 

teoretiska perspektiven samråder. Att det inte är omöjligt att använda ett ord för att beskriva 

bägge perspektiv.  

 

Som Judith Butler menar skapar inte medvetenheten om en annan människas prekaritet 

nödvändigtvis omhändertagande känslor, utan kan snarare väcka en slags aggressivitet och 

hotfullhet gentemot den andre (Butler, 2016). Det är på denna spets i den mänskliga 

relationen som nekropolitik blir av väsentligt intresse, då medvetenheten om den andres 

prekaritet skapar en maktförskjutning parterna emellan. En makt som får inflytande över vad 

den prekäre partens liv är, vad det ska innehålla, vad det är värt och om det ska existera. Den 

yttersta prekariteten hos en människa är en fråga om liv. Att inte kunna uttrycka sin prekaritet 

eller att få den utnyttjad är inte att i sanning vara levande. Nekroprekaritet är exploateringen 

av det prekära, där död följer i dess fotsteg. När en individs prekaritet inte ses som någonting 

ömt och ömtåligt, utan ses som en svaghet och möjlighet till maktanspråk vilket i sin tur 
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föranleder död och avkall av autenticitet. På så vis är det vid denna punkt som teorierna möts 

och går hand i hand. De tre ledorden som binder synsätten samman är makt, autenticitet och 

död. Inom ramen för denna uppsats skulle det kunna ses genom hur normerna för 

homosexualitet inom Jehovas vittnen dikterar villkoren för medlemmarna att leva autentiskt, 

vilket skapar en intersektionell maktförskjutning mellan de vars autenticitet faller innanför de 

normativa väggarna och de som faller utanför.  

 

I egentlig mening skulle jag rent av vilja påstå att Butler och Mbembe beskriver samma sak. 

De beskriver stunden i ett möte två människor emellan där den ene får inflytande över den 

andre, och där den ene partens utsatthet antingen kan vårdas eller förintas. Nekroprekaritet 

skulle således kunna beskrivas som ett slags socialt tillstånd, en tillvaro, ett möte eller rent av 

en tidpunkt i vilket en person, genom medvetandet om en annan människas prekaritet, får 

makt över dennes uppfattning av liv. Kanske skulle det kunna beskrivas som där den 

mänskliga själens ljus möter mörker, yin möter yang eller godhet möter ondska. Det är i 

vilket fall på denna yttersta spets i det mänskliga inrett som var människa får valet över 

vilken slags människa denne vill vara. För med makt över den andres liv och prekaritet, 

kommer inte bara valet gällande vad en människa vill göra med den prekäres liv, utan också 

valet vad denne vill göra med sitt eget. Det är genom detta maktutövande som varje människa 

definierar sig själv. Mot bakgrund av detta uppstår en mängd etiska aspekter, val och 

dilemman. Var och en måste för sin egen del vid varje enskilt tillfälle välja hur man ska 

hantera vetskapen om den andres nekroprekaritet. En människas prekaritet kan erkännas, 

respekteras och vårdas ömt, men också motsatsen. I detta ligger ett etiskt övervägande som 

varje människa måste göra i varje enskilt ögonblick. Men institutioner måste också överväga 

när normer sätts till exempel genom regler och förbud hur vissa människors prekaritet ska tas 

hänsyn till. Kanske skulle det kunna sägas att nekroprekaritet är en universell komponent i de 

mänskliga rättigheterna.  

 

Skugginstitutionalistisk analys 

Som nämnts tidigare kompletterar skugginstitutionalismen nekropolitik och prekaritet då 

skugginstitutioner utgör det maskineri som skapar icke-prekära och döda människor såsom 

exempelvis en kolonialmakt gör. I denna del kommer jag analysera hur Jehovas vittnen som 

institution gör att HBTQI-medlemmar går från att vara potentiellt levande subjekt till icke-
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levande, samt hur samfundet påtvingar dessa medlemmar attribut för att tvinga bort dem från 

deras autentiska liv. 

 

Inledningsvis kommer jag resonera kring hur Jehovas vittnen går att betrakta som en 

skugginstitution. För det första finns det ett tydligt maktutövande organ som dikterar 

villkoren för medlemmarna i samfundet. Det finns resursfördelande organ genom de 

maktutövare som avgör när en individ ska socialt utfrysas och dö. Resursen är således liv. 

Den ideologiska utgångspunkten är Bibeln eller kristendom, alltså är det fråga om en religiös 

institution. Och ideologin lärs ut genom församlingarna som utgör det ideologiska organet. I 

och med att HBTQI-personer påtvingas attribut såsom heterosexualitet förs dessa medlemmar 

bort ifrån sitt autentiska liv och lever på så sätt i skuggan av död. Utifrån detta går det utifrån 

detta sammantaget att betrakta Jehovas vittnen som en skugginstitution. 

 

Rädsla påverkar individer till att uppehålla sig i skugginstitutioner vilket gör att individer går 

från att vara helt eller potentiellt levande till att vara döda. På grund av människans rädsla för 

döden dödar människan sig själv. En skugginstitution har en inbyggt, konstituerat eller 

outtalat hot mot avvikare, vilket får individen att anpassa sig till normerna. I filmen beskrivs 

det utanförskap som kommer att uppstå om medlemmen väljer att leva ett autentiskt liv som 

homosexuell. Utanförskapet tar form gentemot såväl familjen som församlingen men också 

gentemot Gud och dennes paradisiska ordning. Om medlemmen väljer att leva autentiskt 

hamnar denne i ett utanförskap gentemot samtliga av dessa tre ordningar. Således kan sägas 

att medlemmen ställs inför valet gällande vilken typ av död denne vill välja. Social död 

gentemot samfundet och familjen (vilket också inbegriper död vid Guds domedag) eller 

autentisk död gentemot sig själv. Medlemmen kan inte äta kakan och ha den kvar så länge 

Jehovas vittnen förblir en skugginstitution. Institutionen skulle kunna ändra sina normer så att 

alla får leva, men medlemmen kan inte ändra sin autenticitet.  

 

Att vara människa sträcker sig längre än till att endast hålla den fysiska kroppen vid liv. I 

människans natur finns också ett behov för social samhörighet. Butler menar att alla 

människor föds prekära och att prekaritet tillkommer alla människor i egenskap av sitt 

människoskap (Butler, 2016). Men om det är så att en människa föds in i ett sammanhang i 
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vilket denne inte betraktas som prekär, har denne de facto aldrig fått uppleva att vara 

människa. Då uppstår frågan, får dessa medlemmar i verklig mening vara människor? Vad 

som definierar en människa är en svår fråga som även förbryllade stiftarna av de mänskliga 

rättigheterna. Dock om prekaritet är en väsentlig del av människans vara, och detta inte 

tillkommer en del människor, då skulle det kunna sägas att dessa individer snarare är skuggan 

av en människa än en människa, en skuggmänniska. Detta medför som nämnts att det uppstår 

två kategorier av människor i samhället. Å ena sidan de levande, människorna. Å andra sidan 

de döda, skuggmänniskorna, vilket skulle kunna liknas vid vad Mbembe väljer att kalla för 

vålnader (Mbembe, 2003). De levande inom Jehovas vittnen är de medlemmar vars 

autenticitet sammanfaller med samfundets normer för liv, medan skuggmänniskorna är de 

vars autenticitet faller utanför triangeln och inom kvadraten. I det här fallet homosexuella.  

 

Slaven lever alltså tekniskt sätt, men är död i praktiken då den är avskalad av allt det som gör 

den mänsklig. Detta blir vad Mbembe beskriver som ett fantomliknande tillstånd, ett död-liv 

eller som jag väljer att kalla det för: skuggliv. Men en slavägare kan också vara avskalad av 

sin mänsklighet och genom maktutövandet över slaven få en vanföreställd upplevelse att den 

är levande därigenom. Detta skulle förklara varför människor tenderar till att till våld vid 

igenkännandet av en annan människas prekaritet. Det förminskar och förtäcker inte bara 

dennes egna prekaritet, utan skapar också en upplevelse av liv. De maktutövare inom 

församlingen som avgör, utifrån samfundets regler och normer, vilka som ska leva eller dö 

skulle jämförelsevis kunna ses som slavägarna. De skapade inte maskineriet, de 

programmerade heller inte inställningarna, men det är en väsentlig kugge i det. Återigen 

tangerar detta Platons idélära. Vissa människor enligt Platon vill vara de som skapar 

skuggorna i grottan, men de är fortfarande likväl i grottan. Kanske är det på grund utav denna 

vanföreställda känsla av frihet som individer väljer att stanna i skugginstitutioner och därför 

som till exempel demokrati är ett framgångsrikt styrelseskick då det i demokratins natur 

inbegrips en föreställning om frihet. Genom en upplevd känsla av frihet kan medlemmen, 

vare sig den är maktutövare eller ej, acceptera institutionens faktiska kontroll och känslan av 

död blir tillräckligt uthärdlig för att denne ska välja att tyst lida.  

 

Skuggliv är inte oproblematiskt i en samhällelig kontext. Jehovas vittnen gör ett 

avståndstagande mot politik och medlemmarna förväntas att inte delta i demokratiska val 
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(Jehovas vittnen, 2008). Under kolonialtiden var en del utav förslavandet att frånta slavarna 

sin politiska status (Mbembe, 2003). Genom att frånta sina medlemmar möjligheten till att 

uttrycka sina demokratiska rättigheter blir de på så vis också fråntagna sitt politiska och 

juridiska varande, även om de ur lagens mening inte är det, vilket påverkar medlemmarnas 

handlingsförmåga liksom handlingsutrymme beträffande aktörskap i samhället. Detta är 

också ett exempel på samfundets skugginstitutionalisering, att även i en samhällelig 

bemärkelse avskala medlemmarna från det som gör dem till fullständiga medborgare. Det går 

att ställa sig frågande huruvida en skuggmänniska utan politiskt inflytande ens är förmögen 

att föra sin talan då död påverkar förmågan till kommunikation.  
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Kapitel 5 – Sammanfattning & avslutning 

 

I denna uppsats har jag argumenterat för att Judith Butlers, Achille Mbembes och mitt egna 

perspektiv samråder och bekräftar varandra samt skapar ett paraplybegrepp som jag kallar för 

nekroprekaritet, vilket enligt mig kan betraktas som något universellt i de mänskliga 

rättigheterna. Uppsatsen har också påvisat hur institutioner kring en individ kan få ett liv att 

upphöra och hur en människas liv påverkas av institutioner. Institutioner är i egentlig mening 

en förlängning av människan på ett samhälleligt plan. Genom att forska om institutioner 

forskar vi om oss själva och vice versa. Institutioner är en ofrånkomlig del av en människas 

vara, och en människas liv formas efter institutionerna som omger denne. Teorin om 

skugginstitutioner påvisar prekaritetens och nekropolitikens kompatibilitet och tillsammans 

skapar de i min mening en god grund för ett nytt sätt att bejaka världen.  

 

Ett problem vad gäller motverkandet av extremistiska grupper är att det är svårt att göra en 

distinktion mellan totalitära och icke-totalitära grupper. Min förhoppning är att min forskning 

kan blir startskottet och ett verktyg för de som jobbar med extremism, och för all del freds- 

och konfliktforskning, att kunna kartlägga dessa rörelser för att på så vis bättre kunna göra 

åtskillnad grupperna emellan. För att motverka anti-demokratiska rörelser är det viktigt att 

kunna precisera vad dessa grupper är och vad som är signifikant för dem. Detta synsätt 

medför att det skulle gå att dela in och systematisera institutioner utifrån institutionernas egna 

normer och regler, istället för att göra denna uppdelning baserat på gruppbeteenden. 

Gruppbeteenden som allt som oftast kan vara diffusa, otydliga och subjektivt tolkningsbara 

utifrån observatören. Denna metodologi utgår istället ifrån institutionen självt. Det skulle 

därmed gå, likt Carl von Linnés systematisering, att ordna institutioner utifrån denna metod. 

Uppfyller institutionen kriterierna för vad en institution är? Är det en institution eller en 

skugginstitution? Är den politisk, kriminell, religiös eller statlig? Vad i institutionens egna 

regler, lagar och normer bekräftar distribuerandet av död? Utifrån frågor likt dessa skulle 

systematiserandet kunna göras i två träd med en mängd grenar. Och i min mening kommer 

det med största sannolikhet visa sig att exempelvis politiskt extremistiska partier, sekter eller 

andra fundamentalistiska rörelser, diktaturer, kolonialmakter och kriminella gäng kommer att 

kunna kategoriseras under samma paraply. I diktaturer återfinns ofta ideologiska 

förankringar, tydliga maktstrukturer och där liv är en resurs som tillfaller de som lever upp 
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till de ideologiska idealen. Samma sak kan ses i extremistiska politiska rörelser eller religiösa 

samfund såsom Jehovas vittnen. Även vad gäller kriminalitet finns det uttalad ideologisk 

brottslighet där brotten finansierar ideologiska agendor. Men det finns också generellt en 

utbredd och väletablerad machoism i dessa grupper där en idé om den ideala mannen utgör 

mallen för liv.  

 

Vad jag tänker generellt gällande de olika organen i en skugginstitution är att de inte ska 

tolkas alltför dogmatiskt. Det maktutövandet organet till exempel behöver inte nödvändigtvis 

vara konstituerat, ibland kan det vara fråga om informella maktutövare. Vad gäller det 

resursfördelande organet kan det vara i olika grad sammanhängande med det maktutövande. 

Och resurser kan vara materiella, men också som nämnts tidigare immateriella såsom liv. När 

jag använder begreppet organ i sammanhanget med ideologi, så tänker jag att det inte 

nödvändigtvis behöver finnas en organisation kring det. Utan vad jag menar är att det finns en 

tydlig ideologisk grund som rättfärdigar och vägleder hur institutionen ska drivas. Det kan 

finnas ett tydligt organisatoriskt organ som tolkar ideologin och ger direktiv, men det kan 

också vara mer informellt. Det väsentliga är att det finns en ideologisk förankring från vilket 

idealen skapas.  

 

Vad gäller institutioner och nekropolitik tordes den enda legitima anledningen att inskränka 

en människas liv vara när densamme använder sitt liv till att skada eller inskränka någon 

annans. Detta är inte bara en fråga om värderingar utan också om rätt. Institutioners mål ska 

alltid vara att maximera liv för så många människor som möjligt, och minimera död för så 

många människor som möjligt. En människas liv är inte ett medel för att uppnå institutionella 

mål, utan är slutmålet i sig själv. Med andra ord, människan tjänar inte institutionen, 

institutionen tjänar människan. När en institution öppet fråntar människor livet, som på intet 

sätt utgör ett hot för någon annan, på basis av dess yttre eller personliga identitet har 

institutionen börjat distribuera död. Något som aldrig behöver tolereras. Det är viktigt att ha i 

åtanke att skugginstitutioner i första hand ska ses i förhållande till grupper, inte enskilda 

personer. Som i fallet med Jehovas vittnen är HBTQI-personer en grupp som blivit en del av 

distribuerandet av död. I andra sammanhang kan det handla om etnisk tillhörighet, 

funktionsvariationer, könstillhörighet, religion eller ålder. Alltså, att en stat skyddar sina 

medborgare från direkt personlig skada eller hot är inte att betrakta som 



Att födas död 
 

51 
 

skugginstitutionalisering såsom rättsväsendet skyddar människor från sexualförbrytare eller 

mördare. Jag vill här en gång lyfta principen att när det kommer till en fråga som inte går att 

belägga på en vetenskaplig grund ska beslutet fattas i enlighet med demokratiska principer 

och inte på organiserad religion eller andra ideologiska förevändningar (Dworkin, 2013). 

Demokrati står över ideologier och religion. Detta är det främsta argumentet för demokrati. 

Demokrati ämnar vara ett samhälle där alla kan vara del av det offentliga utrymmet med 

samma möjligheter så länge personen inte skadar någon annan. En äkta demokrati är inte en 

skugginstitution. Demokratier där systematiserad död ändå förekommer kan vara att betrakta 

som skuggdemokratier och inte äkta demokratier. En demokrati ska verka för liv, inte för 

död. Det finns mot bakgrund av det ingen anledning för en demokrati att tillåta 

skugginstitutioner och inte heller att finansiellt understödja dem. Att stödja sådana 

institutioner är att stödja död och både av människor liksom demokratiska värderingar.  

 

Anti-integration är minst lika viktigt som integration. Ändå förefaller integration vara 

allmänhetens angelägenhet, medan anti-integration förefaller vara individens. Genom att 

organisera forskning kring grupper som kan betraktas som skugginstitutioner skulle vi på ett 

bättre sätt kunna nå människor som befinner sig i dessa grupper och hjälpa dem att anti-

integreras. Det finns all anledning att sluta göra åtskillnad mellan de ovan nämnda grupperna 

och istället se det som släktingar på samma träd. På grund av konformitet väljer människor att 

vara en del av skugginstitutioner trots att det medför död. För att anti-integreras måste 

individen bryta ned de normativa väggarna liksom överkomma rädslan för döden och inte 

frukta dess till synes numinösa konsekvenser. Genom att frigöra sig från rädslan kan en 

människa i sanning bli autentisk och fri från de konventioner som gör denne död. Således kan 

sägas att varje människa står inför ett val, där denne kan gå två vägar mot samma slutmål; liv. 

Antingen väljer individen vägen av konformitet som endast leder till ett skuggliv eller vägen 

av anti-integration som når fram till ett autentiskt liv. Det är det omgivande samhällets roll att 

underlätta denna process så mycket som möjligt.  

  

Vilket till sist föranleder mig till mina avslutande ord. Jag hoppas att vi i framtiden kommer 

att se mer specialiserad, organiserad och finansierad vård av människor som anti-integreras ur 

skugginstitutioner. Tyvärr är den hjälp som finns idag oftast utförd av mindre NGO:er och 

uppdelad mellan olika typer av totalitära rörelser (som de ovan nämnda), där vissa tenderar 
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till att ha lättare att få ekonomiskt stöd än andra. Dessa organisationer skulle tjäna på att vara 

enade istället för splittrade. Min förhoppning är att vi i framtiden kommer att betrakta alla 

totalitära rörelser som samma typ av skugginstitutioner och att samordna hjälpen gällande 

dessa under samma paraply. För att utifrån det sedan ge hjälp till människor som levt i 

skuggan av död oavsett vilken specifik skugginstitution de befunnit sig i. Om vi gör det 

kommer vi kunna ge bättre och effektivare vård, vilket gör att skadorna för exempelvis de 

som växer upp som döda i skugginstitutioner kan bli kortvarigare. Och på så vis kan vi i 

sanning återuppväcka döda till liv.  
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