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Nationellt identitetsskapande – en 

diskursanalys av framställningen av 
homosexualitet i ghananska medier. 

 
LINDA GUSTAFSSON 

 
 

Denna studie syftar till att (diskursanalytiskt) undersöka hur 

en nationell identitet skapas genom framställningar i medier. 

Studien bygger på artiklar rörande homosexualitet i 

ghananska medier och visar på diskursernas kamp i ”vi och 

dom skapandet”, samt på de maktaspekter som påverkar 

detta komplexa skapande.  

 

Inledning 

Nationalstaten utgör en grund för en föreställd gemenskap med gemensamma värderingar 

samt gemensam historia och kultur (SOU 2005:41). Det kan beskrivas som ett sammanhang 

där normer skapas och omskapas i en ständig dialog mellan olika aktörer i samhället. När man 

som individ befinner sig i ett för en själv välbekant sammanhang uppmärksammas dessa 

normer sällan eftersom de tas för givna. Medierna utövar makt i samhället på så sätt att de kan 

påverka vårt sätt att tänka. En konsekvens av detta är att människor som har 

påverkansmöjligheter på medierna också har makt och det har visat sig att de individer som 

har denna makt ofta kommer från elitgrupper eller institutioner i samhället - alltså 

majoritetssamhället (Arslan, 2005; van Dijk, 1992). Dessa kan definiera ”de andra” och också 

systematiskt kontrollera och återskapa de strukturer i samhället som underordnar de som 

avviker från normen, ”de andra”, och gynna de redan privilegierade, det vill säga sig själva. 

Maktbegreppet är dock mångtydigt och motsägelsefullt och kräver ett kritiskt förhållningssätt 

(SOU 2005:41). Enligt Pease & Fook (1999) är det inom det sociala arbetet viktigt att vara 

öppen och ständigt ifrågasätta och kritiskt reflektera över det vi lär oss. Allt är inte vad det ser 

ut att vara vid första anblicken.  



Linda Gustafsson: Nationellt identitetsskapande - en diskursanalys…  2

 

Många gånger är det i nya möten som det synliggörs att ”de andra” har normer som skiljer sig 

från ”våra”. Samtidigt utmanas de egna normerna som inte längre existerar som den enda 

sanningen. Under min studietid som utlandspraktikant i Ghana blev detta tydligt för mig. 

Genom att få saker ifrågasatta som för mig många gånger var mer eller mindre självklara 

tvingades jag i mötet med andra synsätt tänka över varför jag egentligen tyckte och tänkte 

som jag gjorde. Både staten och medierna har enligt Olsson (2007) en stor del i skapandet av 

en nationell identitet. Detta eftersom det ligger i bådas intresse; statens för att skapa ett 

nationellt engagemang och mediernas för att engagera i allmänhet. Finns inte ett engagemang 

för en viss fråga skapar medierna ett intresse genom att fokusera på denna fråga och sedan 

säga att intresset redan fanns där från början. På detta sätt legitimeras bevakningen av frågan 

 

Ett ämne som ofta väcker starka åsiktsyttringar och omgärdas av fördomar är homosexualitet. 

I Sverige diskuteras homosexuellas rättigheter, till exempel rätten att gifta sig på samma 

villkor som heterosexuella par. I Ghana är homosexualitet olagligt och när jag som vit 

västerländsk kvinna tog upp denna fråga till diskussion väckte det reaktioner som jag tolkade 

som att frågan avvisades som inte tillhörande den ghananska kulturen. Homosexualitet 

förknippades med vit västerländsk kultur. Under 2006 uppstod ett rykte i landet om att 

homosexuella från hela världen planerade att hålla en konferens i Ghana. Detta ledde till 

starka reaktioner. Bland annat uttalade sig regeringen på följande sätt: ”it does not and will 

not condone any such activity which it says violently offends the culture, morality and 

heritage of Ghanaians” (JFM 2006-09-01). Efter detta uttalande från regeringen följde sedan 

en offentlig debatt, vilken till största del bedrevs i medierna, främst dagstidningarna. Denna 

debatt pågick som mest intensivt september till december månad, 2006. Mot bakgrund av 

detta exempel finner jag det vara intressant att studera hur nationell identitet skapas med 

utgångspunkt i framställningen av homosexualitet i ghananska medier.  

 

Syftet med denna artikel är alltså att utifrån ett antal artiklar rörande homosexualitet 

publicerade i ghananska medier göra en diskursanalys som problematiserar det nationella 

identitetsskapandet. Avsikten är i första hand att se hur talet om de homosexuella bidrar till att 

skapa nationell identitet, inte att redogöra för hur de homosexuellas situation i landet ser ut. 

Frågor jag ställer mig är hur den nationella identiteten skapas och hur detta görs i förhållande 

till ”de andra”. Vilka är de som har möjlighet att uttrycka sig i medier? Vilka åsikter uttrycker 

de och hur påverkar detta ghananernas syn på sig själva och andra?  
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I artikeln följer härnäst avsnittet; Material, diskursanalytisk teori och metod. Därefter 

presenteras ett urval av relevant tidigare forskning krig ämnet, samt teorier i ; Medier, eliter 

och ”de andra”. Analysen av det empiriska materialet utgör huvuddelen av artikeln och är 

strukturerat i en orsaks-, konsekvens-, och åtgärdsdel under huvudrubriken; Den diskursiva 

kampen om det ”ghananska”. Artikeln avslutas därefter med en slutreflektion där jag lyfter 

fram mina funderingar kring etik, vad detta arbete kan ha bidragit till, både i positiv och 

negativ bemärkelse. Jag gör där också kopplingar till socialt arbete och för en kort diskussion 

kring mina huvudsakliga slutsatser i analysen av det nationella identitetsskapandet.    

 

Material, diskursanalytisk teori och metod 
 

Diskurs är ett begrepp som ofta beskrivs som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(Börjesson, 2003; Sahlin, 1999, Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursanalyser tillhör 

de postmoderna traditionerna som är en slags motreaktion mot teorier som vill förklara allt. 

Inom postmodernismen anses att det inte finns någon objektiv sanning om verkligheten utan 

att den är konstruerad och att människor ser världen utifrån sin egen subjektiva tolkning 

(Börjesson, 2003; Pease & Fook, 1999; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den uppfattning 

vi har om världen är beroende av våra erfarenheter och skapas genom sociala processer och är 

därför föränderlig. Vår diskurs eller världsbild får också sociala konsekvenser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000) eftersom diskurser enligt Börjesson (2003) ”(…) är talordningar 

och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som 

’sant’, ’trovärdigt’, ’förnuftigt’, ’gott’, med mera.” (s.21). Det finns många olika angreppssätt 

när det gäller att analysera diskurser. Några drag är dock gemensamma. I en diskursanalys 

sätts begrepp och ord ofta inom citationstecken. Det som uppfattas som naturligt och 

självklart ska problematiseras (Börjesson, 2003, Sahlin, 1999). Man reflekterar kring varför 

kategorier är relevanta och tar i detta hänsyn till att kategorier liksom identiteter alltid finns i 

förhållande till något annat och aldrig är neutrala (Börjesson, 2003). Diskursanalyser syftar 

till att beskriva hur och varför dessa bilder av verkligheten skapas och omskapas samt till att 

se vilka sociala konsekvenser de kan få (Sahlin, 1999). Vad sägs och av vem? Hur sägs det? 

Hur hade det annars kunnat sägas? (Börjesson, 2003). 
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Hemsidan www.ghanaweb.com är en sida med information om Ghana och som även länkar 

till andra sidor rörande landet, såsom myndigheter och NGO:s. På hemsidan samlas nyheter 

från olika nyhetsmedier i landet, främst tryckta nyhetstidningar, men även nyheter från 

radiostationer eller andra hemsidor. Dessa nyheter tillsammans med debattartiklar insända 

från allmänheten publiceras löpande på hemsidan som uppdateras dagligen. Ämnen som 

återkommande tas upp samlas på hemsidan i dossierer för att läsarna lättare ska kunna följa 

diskussionerna kring det specifika ämnet. De artiklar som ligger till grund för denna uppsats 

återfanns i en dossier kallad ”homosexuality”. I denna dossier fanns totalt 45 artiklar från år 

2003 till år 2007. En avgränsning gjordes till de artiklar som publicerades under år 2006, 

sammanlagt 25 artiklar1. Artiklarna var publicerade i samband med den debatt jag 

inledningsvis nämnde vilket innebär att analysen kommer att belysa hur det nationella 

identitetsskapandet i förhållande till homosexualitet såg ut vid denna tidpunkt och i dessa 

medier. Min analys gör således inget anspråk på att undersöka hur identitetsskapandet 

eventuellt förändrats över tid. 

 

Samtliga artiklar som jag valt ut för analysen snabblästes först och lästes sedan igenom 

ytterligare en gång, nu mer noggrant. Under den tredje genomläsningen gjorde jag 

kommentarer till texterna som en slags sammanställning av vad som egentligen sades. Jag 

hade exempelvis under genomläsningarna av texterna sett vissa återkommande teman som 

markerades, liksom åsiktsyttringar som avvek från mönstret. Detta resulterade i totalt 95 

kommentarer som jag sedan sorterade in i olika ämnesområden. Dessa var; kultur, religion, 

moral, problem, åtgärder, lagen, beskrivning av homosexuella, ”vi och dom” samt en 

ämnesgrupp som bestod av uttalanden som bekräftade eller motsatte sig den härskande 

diskursen. Orsaken till att jag grupperade kommentarerna var för att jag lättare skulle få en 

överblick i vad som sades, hur det sades och av vem. Efter att ha börjat skriva samman min 

analys framträdde dock för mig tre huvuddiskurser som handlade om orsaker, konsekvenser 

och åtgärder. Analysen strukturerades därmed om enligt detta. För artikelns upplägg i övrigt 

tog jag hjälp av Socialvetenskaplig tidskrift (2004) som inspirationskälla.  

 

Jag valde att analysera artiklarna utifrån delvis ett diskursteoretiskt synsätt, delvis utifrån 

kritisk diskursanalys. Detta val gjorde jag eftersom diskursteorin har en mer utvecklad 

teoribildning då det gäller exempelvis hur grupper skapas. Samtidigt anser jag den kritiska 

                                                           
1 www.ghanaweb.org 2007-11-18. Samtliga artiklar i referenslistan under massmediematerial fanns publicerade 
på denna hemsida.   
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diskursteorin vara ett bra komplement till diskursteorin då den möjliggör analys på mer 

strukturell nivå och i större utsträckning reflekterar kring makt (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Även vi som forskare har en historia och befinner oss i ett sammanhang vilket därmed 

gör oss till bärare av en diskurs som för oss verkar självklar. På grund av detta är det viktigt 

att forskningen är självreflexiv och att man som forskare är beredd att ställa frågan om vad 

man ser och vilka förutsättningar detta seende vilar på. Forskaren måste alltså vara medveten 

om att man själv och de teorier och metoder man väljer får konsekvenser för vad det är man 

faktiskt kommer att se. Det går inte att beskriva verkligheten utan att påverka den, och i detta 

ligger det en viss makt (Börjesson, 2003; Ek, 1999). Även mitt val av ämne och sätt att tolka 

materialet på innebär en begränsning av vad jag kommer att se. Medveten om detta är det 

kritiska reflekterande förhållningssättet, som enligt Pease & Fook (1999) i hög grad även ska 

omfatta maktrelationer vi själva ingår i, något jag försökt ta i beaktande under arbetets gång. 

 

Inom den diskursteoretiska teoribildningen har jag utgått ifrån ett antal begrepp för att 

genomföra analysen. Flytande signifikant är en benämning på begrepp som i särskilt hög grad 

kan tillskrivas olika betydelser och som olika diskurser därför kämpar om att fylla med sin 

egen mening. När det gäller identiteter kallas den flytande signifikanten för mästersignifikant. 

Dessa begrepp får sin betydelse genom ekvivalenskedjor vilket innebär att andra begrepp, 

eller signifikanter, knyts till det begrepp som ska fyllas med mening. Inom diskursteorin är 

huvudtanken att det inte finns någon färdig eller total betydelse av sociala fenomen utan att 

det ständigt råder en strid om definitionen av dessa. När flera diskurser kämpar om att 

definiera ett begrepp säger man att det råder antagonism (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). De diskurser som dominerar kallas för hegemoniska diskurser och de diskurser som 

står i opposition till de dominerande diskursernas värden, föreställningar och uttrycksätt kallas 

för motdiskurser. Motdiskurserna läggs ofta fram av grupper i underordnad ställning som inte 

tillåts i det offentliga samtalet (Sahlin, 1999). 

 

Medier, eliter och ”de andra” 
 
Identiteter och erfarenheter är något som skapas i ett visst sammanhang, i en diskurs. Att 

skapa en identitet innebär att individen eller gruppen inte endast tillskriver sig själv en 

betydelse, utan även säger något om hur ”de andra” är eftersom att ha en identitet innebär att 

distansera sig från andra. Också genom att beskriva ”dom andra” blir dessa en motbild till hur 
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”vi” är, det skapas alltså en diskurs om ”oss”. Utifrån en bild av ”dom” formas en egen 

identitet som en motsats (Börjesson, 2003; Ek, 1999; Eriksson Baaz, 2005; de los Reyes, 

Molina & Mulinari, 2005; SOU 2005:41). Identiteter skapas alltså i kontexter men även 

historiska förhållanden har betydelse (Ek, 1999; Eriksson Baaz, 2005; de los Reyes et al., 

2005). Diskursen om historien blir ett instrument för att skapa gränser mot ”de andra” och 

sätter villkoren för social tillhörighet och identitet och definierar på så sätt vilka som tillhör 

den nationella gemenskapen, en identitet som ofta värdesätts högt (Ek, 1999; de los Reyes et 

al., 2005). Dessa gränser mellan ”själv” och ”annan” omförhandlas ständigt i mötet med det 

som finns utanför de egna gränserna. Postkoloniala studier har visat att det sätt på vilket andra 

kulturer framställdes i väst gjorde att skillnader mellan det okända ”dom” och det kända ”vi” 

framhävdes (Loomba, 2005). Inte sällan innebär identitetsskapande att ”våra” och ”deras” 

egenskaper lyfts fram på ett sådant sätt att ”vi” verkar bättre än ”dom” (Hultén, 2006; Olsson, 

2007; de los Reyes et al., 2005, SOU 2005:41). I dagens Europa kopplas ”de etniska Andra” 

enligt de los Reyes et al. (2005) samman med kriminalitet och våld. Van Dijk (1992) har visat 

på hur detta går till och menar att medier bidrar till reproducerandet av rasism i länder i 

västvärlden genom att etniska och rasmässiga konflikter lyfts fram på ett sådant selektivt sätt 

att ”de andra” framställs som problematiska och (den vita) makteliten gynnas. Det budskap 

som medier kommer att förmedla är därför i viss utsträckning avhängig den information som 

görs tillgänglig och på detta sätt kan attityder i samhället påverkas (Arslan, 2005; van Dijk, 

1992). 

 

Genom ett särskiljande, underordnande och utestängande begränsas vissa gruppers makt och 

inflytande i systemet genom att dessa hindras från att komma till tals och definiera sin egen 

situation, exempelvis i medier. ”De andra” kan till exempel utgöras av religiösa eller etniska 

grupper, kvinnor eller minoriteter inom länder (Arslan, 2005; van Dijk, 1992; Ek, 1999; 

Hultén, 2006; de los Reyes et al., 2005; SOU 2005:41). De gånger individer från 

minoritetsgrupper kommer till tals betraktas de ofta som mindre trovärdiga källor (van Dijk, 

1992). Detta gäller dock inte om individer från minoritetsgrupper stödjer den härskande 

diskursen som talar mot minoritetens egen grupp. I detta fall betraktas personen tvärtemot 

som extra trovärdig (SOU 2005:41). Medierna är inte den enda institutionen som bidrar till att 

reproducera eliternas värderingar, men är extra effektiv att skapa allmän konsensus eftersom 

den stödjer andra elitgrupper såsom politiker, polis, rättsväsende och skola (Arslan, 2005; van 

Dijk 1992; Hultén, 2006). Trots att medierna och de som kontrollerar denna har en stor makt 

är det inte så att medierna oproblematiskt påverkar människor. Det uppstår också 
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motreaktioner som misstroende, kritik och motstånd mot det budskap som medierna och andra 

elitgrupper försöker förmedla. (van Dijk, 1992).  

 

När individer bryter mot hegemoniska könsidentiteter eller sexualiteter innebär detta 

exempelvis att personen inte endast utmanar genusstrukturer utan även nationella, rasmässiga 

och etniska gränsdragningar. Detta eftersom nationalism är förknippat med kön och sexualitet 

(de los Reyes et al., 2005). Chatterjee beskriver hur kolonialismen ledde till att de 

koloniserade samhällena på olika sätt försökte behålla delar av sin suveränitet. Ett sätt på 

vilket det gjordes var att dela upp världen i en materiell, yttre samt en andlig, inre sfär. Då den 

yttre sfären bestående av exempelvis ekonomi, statsbyggnad och teknologi dominerades av 

kolonialmakten blev det desto viktigare att hålla vakt över religion, familjeliv och sedvanor i 

den inre sfären där den nationella kulturen ansågs finnas (Loomba, 2005). 

 

I mötet med något för oss okänt har vi människor en tendens att överbetona det kulturella som 

orsak till företeelser som kanske kan bottna i historiska, ekonomiska eller politiska 

förhållanden. Kulturen ses som något tidlöst och homogent (Ek, 1999; Eriksson Baaz, 2005). 

Vad som tidigare sågs som homogena nationella kulturer har dock enligt Stevenson (2001) 

börjat ifrågasättas och brytas upp bland annat beroende på globaliseringen. Nya sociala 

rörelser gällande ras, kön och sexualitet har alltmer börjat utmana konstruktionerna av de 

dominerande kulturerna och stereotyperna. Dessa försök till att förändra de diskursiva 

konstruktionerna för att göra samhället mer inklusivt och skapa utrymme för ”annanhet” sker 

inte sällan inom medier såsom radio, tv och tidningar som är ett effektivt sätt att utmana de 

hegemoniska institutionerna och kulturerna. Vad som definierar en ”god medborgare” med 

avseende på moraliskt beteende, social praktik och kulturella uppfattningar kan på detta sätt 

utmanas (Stevenson, 2001). 

 

Hultén (2006) visar i en studie hur främlingskap och svenskhet skildrats i fyra svenska 

tidningar under åren 1945 till 2005. Hultén kommer fram till att mediers beskrivningar av 

invandring och invandrare varierar med migrationspolitiken i landet men att rapporteringen 

kring invandrare trots detta har sett ut på ett liknande sätt genom åren. Den bild av 

“invandraren“ som lyfts fram har ofta indirekt frammanat en positiv självbild av Sverige och 

svenskheten. På liknande sätt beskrivs i de los Reyes et al. (2005) hur medierapporteringen 

efter en våldtäkt kom att fokusera på kulturella skillnader och hur kvinnan fick representera 

nationell svenskhet i ett motsatsförhållande till männen med invandrarbakgrund, ”de hotfulla 
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andra”. Ahlstrand & Berglund (2003) beskriver i sin studie om Sydafrika hur 

nationsbyggandet och skapandet av en kollektiv identitet är en ständigt pågående process som 

upprätthålls med mediernas hjälp. De visar hur medierna fungerar som en 

kommunikationskanal för eliten i samhället och att medier i Sydafrika genom att vilja vara 

politiskt korrekta ofta använder sig av omskrivningar av begreppen svart och vit. Dessa 

omskrivningar gör att ekvivalenskedjor, eller bilder av människor växer fram och på detta sätt 

gör medierna det de vill undvika, att kategorisera människor. På grund av denna uppdelning 

blir det enligt Ahlstrand & Berglund mycket svårt att skapa en gemensam nationell identitet. 

Olsson (2007) har i sin studie däremot visat på hur medierna verkade enande. Sättet på vilket 

medierna omskrev Christer Fuglesangs rymdfärd skapade en bild av ”oss svenskar” och 

förstärkte därmed upplevelsen av en denna föreställda gemenskap.  

 

Den diskursiva kampen om ”det Ghananska” 
 

I följande avsnitt presenteras min tolkning av det material jag analyserat. Avsnittet är uppdelat 

i tre olika delar som var och en utifrån min tolkning av materialet representerar en diskurs. 

Konsekvensdiskursen berör de olika diskurserna kring vad de homosexuellas närvaro i det 

ghananska samhället innebär. I åtgärdsdiskursen tas därefter olika ”hanteringsmöjligheter” 

upp. Först inleds detta avsnitt dock med en orsaksdiskurs rörande homosexualitet.   

 

”Det har kommit hit…”: Orsaksdiskurs 
 

I talet om vad som är orsakerna till homosexualitet är utgångspunken i den hegemoniska 

diskursen att homosexualitet är ett fenomen som inte tidigare har existerat i Ghana. Detta blir 

tydligt genom uttalanden som; ”Homosexuality has come to stay, whether we like it or not” 

(Di 2006-08-30) och retoriska frågor som; ”Ghana To Endorse Gay & Lesbian Practices?” (Di 

2006-09-10). Det senare citatet utgjorde en rubrik för en diskussion om vad lagen innebär, om 

det var rätt av regeringen - ur mänskliga rättigheters synpunkt – att uttala sig som de gjorde. 

Författaren till artikeln avslutar det hela med att ställa en fråga om huruvida vi egentligen vill 

utrota den mänskliga rasen eftersom det inte är möjligt att reproducera sig som homosexuell. 

Förutom att dessa citat exemplifierar uppfattningen om att homosexualitet anses vara något 

nytt i Ghana, riktas uppmärksamhet mot den i det här fallet viktiga frågan om vilka som 

inkluderas i det ”vi” som artikeln riktar sig till.  
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De begrepp som är centrala för analys i detta fall är ”ghanan” respektive ”homosexuell”. Båda 

dessa begrepp är mästersignifikanter eftersom det råder antagonism om vilken mening dessa 

identiteter ska fyllas med. Begreppen får sina innebörder genom att olika signifikanter knyts 

till dem genom ekvivalenskedjor. Trots att den hegemoniska diskursen kring ”det ghananska” 

är stark, finns det motdiskurser som ifrågasätter denna definition av identiteten ghanan. Det är 

dessa diskursiva motsättningar som artikeln i det följande kommer att behandla. 

 

Förklaringsmodellerna till varför homosexualiteten har kommit till landet skiljer sig något åt 

men den vanligaste förklaringen, enligt den hegemoniska diskursen, har att göra med att 

fenomenet har sitt ursprung i ”västvärlden”. Homosexualitet anses ha kommit från väst genom 

att exempelvis de unga har rest och tagit med sig dessa seder hem. Även de vita som har 

kommit till landet har enligt diskursen fört med sig detta. I detta tal finns tydligt ett ojämlikt 

maktförhållande. ”But one has to become gay before any help could be given by the white 

men.” (PP 2006-09-11). Vitheten skapas här genom signifikanterna pengar och makt. Inom 

diskursen kan också ett mostånd uttydas mot detta som sägs vara något västerländskt: ”it is 

not every aspect of western culture that we should mimic” (TS 2006-09-07). Uttalanden 

liknande detta förekommer vid ett flertal tillfällen och kan kopplas till Chatterjees 

resonemang om hur koloniserade samhällen försökte bevara exempelvis sedvanor och 

familjeliv i den ”inre sfären” trots att mycket annat påverkats av kolonialmakten (Loomba, 

2005). 

 

Inte alla personer som citeras i artiklarna delar denna syn på homosexualitet. Dessa personers 

röster utgör motdiskurser. Motdiskurserna säger att homosexualitet inte är något nytt utan det 

var accepterat i de flesta afrikanska länder innan kolonialismen. Idag lyder den Ghananska 

lagen angående detta: ”Whoever is guilty of unnatural carnal knowledge – (a) of any person 

without his consent, is guilty of first degree felony; (b) of any person with his consent, or of 

any animal, is guilty of misdemeanor.” (Di 2006-09-10). Det dominerande tolkningssättet av 

lagen som också bekräftades genom regeringens uttalande är att homosexuella handlingar är 

olagliga. Rösterna från motdiskurserna ifrågasätter både tolkningen av lagen och det påstådda 

ursprunget till homosexualiteten. Motdiskurserna anser inte att homosexualiteten kommit från 

väst, utan lagarna mot den. "These laws are colonial laws by the British. And in Britain now, 

they have same-sex marriages." (GC 2006-09-25). Det dominerande talet om den ”ghananska 

kulturen” ifrågasätts också. Om denna överhuvudtaget finns och vad den i så fall består av:  
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”He added that he believes Ghanaians should have a critical discussion about what is truly 

Ghanaian and what is not Ghanaian. "So we say 'gayism' is culturally not acceptable. What 

is culture in Ghana's context?" he asked. (…) Vehicles, is not Ghanaian culture; the 

Ghanaian culture is walking. And using shadows for time; so the watch is not Ghanaian 

culture. (…) So where did this culture come from?" he asked.” (GC 2006-09-25). 

 

Ifrågasättandet kommer från personer ur en minoritetsgrupp, de homosexuella, och framställs 

från mediernas sida enligt min tolkning på ett sätt som gör att detta ifrågasättande inte riktigt 

tas på allvar, något som enligt van Dijk (1992) är vanligt. Detta framkommer tydligast i 

artikeltexterna, men redan i en rubrik märks detta då den lyder; ”Gay leader asks: What is 

Ghanaian culture?” (GC 2006-09-25). Att konstruera rubriken på detta sätt leder enligt mig 

till flera saker: Den insinuerar för det första att det inte är ”vi” som ifrågasätter den ghananska 

kulturen på samma sätt som det hade gjort om rubriken endast hade varit ”What is Ghanaian 

culture?” Samtidigt visar det även på ett avståndstagande till de ifrågasättanden som följer. 

Det blir även på ett sätt ganska klart att den homosexuella ledaren inte är en av ”oss” och att 

det egentligen är ”oss” han ifrågasätter. Detta ”vi och dom skapande” är ett återkommande 

tema i de flesta artiklarna. En annan rubrik som illustrerar detta lyder; ”Gays Demostrate 

Against Ghana”(DG 2006-10-05). Trots att artikeln inte handlar om de homosexuella i Ghana, 

gör den tydligt att de homosexuella står i ett motsatsförhållande till landet Ghana och dess 

befolkning. De motdiskurser presenterade ovan vilka ifrågasätter tanken om att det finns en 

västerländsk och en ghanansk/afrikansk kultur är inte vanligt förekommande. Enligt den 

hegemoniska diskursen finns det en ghanansk kultur som nu i viss mån hotas av ”det 

västerländska”.  
 

“Dr. Lawrence Tetteh, a renowned evangelist based in the United Kingdom, at the 

conference challenged the various religious bodies and leaders in the country to see it a 

responsibility to stop organizations and individuals from importing other cultures from the 

western world that would undermine the credibility and the future of the nation.” (GC 

2006-09-08). 
 

Här liksom i de flesta andra fall när någon, i det material jag analyserat, uttrycker stöd för den 

hegemoniska diskursen är det en person ur samhällseliten som uttalar sig. Medierna bidrar här 

till att reproducera eliternas värderingar (van Dijk, 1992). Citatet visar även på komplexiteten 
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i skapandet av den nationella identiteten. Enligt min tolkning ligger det en motsägelse i det att 

Dr. Tetteh uppmanar befolkningen i Ghana att inte importera kulturer från väst samtidigt som 

han själv befinner sig i Storbritannien. Ytterligare ett citat av en religös elit bosatt i väst pekar 

på denna komplexitet och tvetydighet: ”Our society was built on sound social and culural 

values. Lesbian and Gay lifestyle is alien in the ghanaian society. What our fathers practiced 

was polygamy. In our days christian values have wiped away this polygamic society.”(Di 

2006-09-15). Det sägs att samhället byggdes på sunda moraliska och kulturella värderingar. 

Alltså talas det om samhället som något som är skapat en gång i tiden och därmed rimligtvis  

är öppet för förändringar. Något som tydligt visar på detta är det faktum att förfäderna 

utövade polygami men att detta har förändrats i och med kristendomens intåg. Gränserna för 

vad som är ”gott” och ”förnuftigt” i samhället (Börjesson, 2003) har alltså förändrats över tid. 

Samtidigt är personen i fråga väldigt stark i sitt uttryck om att homosexualitet är något som är 

främmande och, enligt min tolkning av detta, oförenligt med det ghananska samhället vilket 

tyder på att det finns en statisk syn på kulturen. Denna hegemoniska diskurs om den 

ghananska kulturens totala främlingskap inför homosexualitet är något ständigt 

återkommande: “Ghanaians are a unique people whose culture, morality and heritage totally 

abhor homosexual and lesbian practices and indeed any other form of unnatural sexual acts.” 

(GT 2006-09-02). 

 

”Hotet mot det ghananska”: Konsekvensdiskurs 
 

Något som tydligt visar på hur homosexuella ses som ett hot mot landet/folket, utöver det att 

den faktiska handlingen är olaglig är uttalanden som dessa "I wonder (…) why the so-called 

president of the gays and lesbians association is still walking around a free person and have 

not been arrested by the police” (AM 2006-09-26). Här är det inte endast handlingen i sig som 

verkar hotfull, utan det faktum att någon säger sig vara beredd att utföra denna handling. 

Homosexualiteten hotar enligt den hegemoniska diskursen barnen och ungdomarna som är 

nationens framtid. Den utgör ett hot mot samhällets grundvalar. I denna artikel sägs inte rätt ut 

vari detta hot ligger, men i en annan artikel återfinns en diskurs kring vad som räknas som 

”naturligt”. I denna räknas inte homosexualitet som naturligt, eftersom man på det sättet inte 

kan få barn. Liksom jag inledningsvis nämnde i orsaksdiskursen uttrycks här en rädsla för att 

den mänskliga rasen skulle dö ut om alla blev homosexuella. Detta är säkerligen en del av 

hotbilden. Enligt min tolkning föreligger det en stark problemdiskurs kring de homosexuella. 

Homosexualitet likställs ofta, eller åtminstone jämförs, med andra problem som finns i landet. 
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En präst talar om det hot som homosexualiteten utgör; “(…) stop the evil menace such as drug 

abuse, homosexuality, lesbianism and pornography that has contributed to the negative effects 

on our communities.” (GC 2006-09-08). 

 

Ledaren för en grupp homosexuella i Ghana vid namn Prince, deltog under augusti månad 

2006 i ett radioprogram där han diskuterade ämnet homosexualitet. Hans medverkan väckte 

starka reaktioner. Antalet artiklar rörande homosexuella i ghanaweb.org’s dossier från åren 

2003-2005 var endast sju stycken, medan det från år 2006 fanns 25 artiklar. Min tolkning av 

detta är att personen så att säga lyfte på locket och startade en diskussion om något som 

tidigare mer eller mindre hade förtigits vilket kan ses som ett försök till utmaning av de 

hegemoniska diskurserna som Stevenson (2001) talar om. Enligt medierna var det Prince som 

under denna radiomedverkan tillkännagav att en konferens för homosexuella skulle hållas i 

Ghana. Detta är dock något som han själv förnekar och i ett uttalande i medierna säger han att 

det är medierna själva som spridit ryktet om att det ska hållas en konferens för homosexuella, 

eftersom det ligger i mediernas, religiösa ledares och andra personers intresse att skämma ut 

honom och hans grupp för att få dem att ”sluta”. Detta skulle kunna ligga i linje med Olssons 

(2007) resonemang om att medierna själva skapar ett intresse samt van Dijk (1992) som 

menar att medierna ofta gynnar eliten i samhället. Artikeln där Prince anklagar medierna för 

att ha hittat på allt formuleras på ett sådant sätt att han verkar vara hotfull: “Ghanaian gay 

leader attacks media” (TCG 2006-09-07). Återigen framställs här homosexuella som ett hot 

mot landet. 

 

I vissa fall blir det mycket tydligt för mig hur medierna försöker skapa en bild av 

homosexualitet som något problematiskt. Detta görs exempelvis genom att en artikel inleds 

med några rader om de homosexuella för att därefter fortsätta att beskriva exempelvis 

prostitution. Problematiken har i detta fall ingen direkt koppling till homosexualitet men 

genom artikelns utformning och insinuationer skapas associationer mellan prostitution och 

homosexualitet som om denna koppling fanns. Ett exempel är där en professor som är 

generaldirektör för Ghana Aids Commission citeras. Han menar att det överhuvudtaget inte är 

möjligt att ifrågasätta regeringens uttalande eftersom den homosexuella praktiken går emot 

samhällets normer. Professorn gör en koppling till HIV/Aids och det faktum att det var bland 

homosexuella i USA som det först upptäcktes. Å kommissionens vägnar uttrycker han sedan 

oro över vad som skulle hända om homosexualitet skulle bli accepterat “(…) asking for rights 

will only create the environment that will spread the AIDS pandemic,” he said. “If we want to 
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manage the practice, we will have to be cautious. It is not just a matter of individual 

rights.”(GT 2006-09-02). I och med att personen i fråga anses vara en expert inom området 

och tillhör eliterna i samhället väger hans uttalande extra tungt. Även det faktum att han 

bekräftar andra eliter i samhället, i detta fall regeringen, gör det enligt min tolkning tydligt att 

hans uttalande i medierna diskursivt kommer att stärka och reproducera de hegemoniska 

maktstrukturerna i samhället (se t.ex. Hultén, 2006). Att ett accepterande av homosexualitet 

skulle skapa ett klimat som ökar spridningen av AIDS antyder att homosexuella ses som mer 

”sexuella” än de heterosexuella. Denna syn på sexuell promiskuösitet bland homosexuella är 

något återkommande i den hegemoniska diskursen.  

 

Trots att homosexualitet alltså betraktas som ett problem sägs det dock inte alltid, som nämnt 

ovan, exakt vari problemet ligger. Artikelförfattarna som förespråkar denna hegemoniska 

problemdiskurs antar i viss mån att läsarna förstår vad problemet är. Jag tolkar det som att 

dessa artiklar på ett sätt tydligt riktar sig till det ghananska folket som då de utgör en 

föreställd gemenskap kan anses ha gemensamma värderingar (jmf t.ex. van Dijk, 1992). Jag 

som kommandes utifrån, från väst, delar därför enligt teorin inte naturligt detta samhälleliga 

samförstånd som anses finnas i det ghananska samhället, något som inte heller är nödvändigt 

eftersom jag inte adresseras i artiklarna. Artiklarna riktar sig alltså till ”ghananer”. Denna 

identitet är som inledningsvis nämnt dock en mästersignifikant och därför är det inte helt klart 

vilka som ingår i denna gemenskap. Alla personer i Ghana innefattas inte i detta, särskilt inte 

de homosexuella som tvärtom ofta ställs i ett motsatsförhållande till det ”oss” som skapas. 

  

Motsatsförhållandet mellan ”ghananer - vi” och ”homosexuella - dom” är tydligt i den 

moraliska diskursen. Ghananer är inte homosexuella utan moraliska, är huvudbudskapet i 

denna hegemoniska diskurs. Moraliskhet är en signifikant för mästersignifikanten ”ghanan”. 

Inom denna diskurs är identiteten ghanan relativt inklusiv på så sätt att ghananer i allmänhet 

som ses som en del av ”oss, ghananer” med de omoraliska homosexuella som enda undantag. 

Här skapas den ghananska identiteten i förhållande till ”dom” på ett sådant sätt att ”vi” ses 

som bättre än ”dom” (se t.ex. SOU 2005:41). I artiklarna ifrågasätts varför de homosexuella 

ska komma ut och öppet proklamera det privata, vad de gör i sovrummen, när inte andra gör 

det. På samma gång poängteras det olagliga i att utföra homosexuella handlingar och 

markerar på detta sätt att det ”privata” faktiskt ligger i allmänhetens intresse. Detta tolkar jag 

som en motsägelse i diskursen. Det finns även motdiskurser som ifrågasätter att ghananerna 

skulle vara så moraliska som den hegemoniska diskursen gör gällande och som även påpekar 
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att det är svårt att definiera vad moral är. “It is most amusing to see a man who routinely 

cheats on his wife and neglects his children suddenly get a moral attack and condemn you to 

eternal damnation in the hottest part of hell simply because he’s found out you are gay.” (Di 

2006-09-05). Citatet ovan leder även till den religionsdiskurs som bidrar till att skapa den 

ghananska identiteten.  

 

I landet finns både muslimer och kristna men till stor del hänvisas till kristendomen. Detta gör 

att religionsdiskursen inte är lika inklusiv i det som benämns som ”vi”. Bland artiklarna finns 

det både kristna och muslimska ledare som uttalar sitt stöd för regeringen i samband med 

bannlysandet av konferensen. Trots detta ter det sig enligt mig som att kristendomen är det 

som ses som norm i talet om det ghananska. De flesta hänvisningarna om att homosexualitet 

är mot religionen rör bibeln och den ”vanlige” ghananen ses därmed som kristen. Även 

kristendom blir alltså en signifikant för ”ghanan”. Att det är på detta sätt tolkar jag som 

kopplat till den sociala ordningen i landet. Majoriteten av muslimerna finns i norr som är 

landets minst utvecklade och fattigaste del. I de södra, kristet dominerade, delarna av landet 

finns däremot det ekonomiska och politiska centrat med alla dess eliter. Här finns alltså 

makten att definiera normen.  

 

En grupp som sällan överhuvudtaget hörs eller diskuteras om i diskurserna är kvinnor. Till 

den absolut största delen är det männen som har möjlighet att uttrycka sina åsikter i medierna. 

Detta tolkar jag som att det pågår en diskursiv kamp kring ämnet sexualitet mellan olika 

kategorier av män. Att inte kvinnorna deltar i denna kamp kan ses som att kvinnorna inte i 

lika stor utsträckning som män tillhör den grupp eliter som har möjlighet att komma till tals i 

medier. Ett annat möjligt tolkningssätt är att ”de diskursiva gränsdragningarna”, med 

Börjessons ord (2003), i samhället inte ser kvinnor som sexuella och att de därför inte 

förväntas uttrycka sig i frågan. I den fullständigt övervägande delen av artiklarna är det män 

som i sitt tal riktar sig till andra män. ”He also called on Ghanaians to adopt more healthy 

lifestyles (…) and urged, especially men, to control their libidinous proclivity.” (GNA 2006-

12-06). Här kan ytterligare en signifikant läggas till ”det ghananska”; i det nationella 

identitetsskapandet i detta material är mästersignifikanten ”ghanan” en man. I diskursen kring 

sexualitet råder det i allmänhet en stor tystnad när det gäller kvinnor, och i synnerhet när det 

gäller homosexuella kvinnor. Det finns dock ett undantag, en artikel som rapporterar om ett 

möte för lesbiska kvinnor som hade hållits i landet. Detta möte hade alltså redan ägt rum när 

artikeln skrevs och hade inte föregåtts av några stora diskussioner i likhet med det tidigare 
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diskuterade mötet som ryktades skulle hållas. En möjlig tolkning är att kvinnorna och dess 

sexualitet kanske inte anses vara något stort hot mot landets normer då de åtminstone inom 

diskursen om sexualiteten, men kanske även i det övriga samhället, har en svagare 

maktposition i förhållande till eliterna vilken till största delen utgörs av män. Den hotfulla 

sexualiteten är alltså manlig och det är även männen som i artiklarna uttrycker sin oro över 

hur homosexualiteten ska påverka landet. Enligt de los Reyes et al. (2005) teori är en möjlig 

tolkning att det som hotas genom detta utmanande av hegemoniska könsidentiteter inte är 

landet i sig utan den nationella, i detta fall manliga, identiteten. Det är alltså kanske männens 

och andra eliters maktsituation i landet som hotas. Detta skulle göra männens och mediernas 

engagemang och uttryckta oro i frågan mer förståelig. Kanske finns i detta även en bidragande 

orsak till den kvinnliga tystnaden i diskursen? Kvinnorna känner sig inte i lika stor 

utsträckning hotade, då de inte har lika starka maktpositioner att försvara som männen?  

  

”Vi måste göra oss av med dom!”: Åtgärdsdiskurs 
 
Denna diskurs som talar om hur homosexualiteten och de homosexuella ska hanteras handlar i 

de flesta fall om strategier som går ut på att få homosexualiteten att försvinna. I denna diskurs 

blir det enligt min tolkning som mest tydligt att de homosexuella inte anses ha någon plats i 

det ghananska samhället. Eftersom homosexualiteten enligt den hegemoniska diskursen har 

kommit från väst och egentligen inte finns i Ghana är det också möjligt att göra sig av med 

den. Det hörs dock olika röster om hur detta ska gå till. Ett sätt är att skärpa lagen och 

implementeringen av denna och att de homosexuella på så sätt ska avskräckas från de 

homosexuella handlingarna. En annan röst anser dock att denna metod inte är användbar och 

att det är bättre att vara öppen och vänlig mot de homosexuella för att de ska våga tala om 

detta och på så sätt kan ”omvändas”. Denna åsikt kommer av en person som själv säger sig ha 

varit homosexuell i tio år men därefter blivit omvänd. Att en som tillhört ”dom” uttalar sig på 

detta sätt till fördel för den hegemoniska diskursen gör att denna förstärks ytterligare (SOU 

2005:41). I åtgärdsdiskursen märks religionens betydelse starkare än i de två förra. Det är ofta 

genom religionen som den styrande diskursen försöker att antingen hota eller locka de 

homosexuella från det icke-önskvärda beteendet.  

 

Inom denna diskurs uttolkar jag även en förändring i talet om de homosexuella. Från att det är 

de homosexuellas handlingar som är olagliga och inte passar in i samhället blir det nu i vissa 

fall personen i sig som inte hör dit. Det hittills dominerande talet om att homosexuella kan 
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omvändas eller hotas till att förändra sitt handlingsmönster och därmed bli accepterade, 

övergår gradvis till ett tal om de homosexuella personerna som icke önskvärda. “(…) the 

paper's investigations had revealed thatcertain persons, describing themselves as antigay and 

anti-lesbians movement, were also on a look out to flush out these people from Koforidua and 

possible the Region.” (GC 2006-09-14). En tolkning av detta kan vara att homosexualiteten 

nu i större utsträckning ses som något som är en del av människan och inte något som är 

möjligt att förändra. Här finns det enligt mig också en motsägelse inom den hegemoniska 

diskursen. Diskursen har tidigare tydligt tagit avstånd från homosexualitet som något som inte 

finns i landet, homosexualiteten är en praktik som kommit till Ghana och därför också kan 

köras iväg. Att nu de homosexuella ghananerna fysiskt ska drivas bort visar på att praktiken 

kanske inte är så som diskursen gör gällande. ”Dom homosexuella” verkar nu finnas bland 

”oss, ghananerna”, något som inte tänker accepteras: "We intend to use all legitimate means 

to make Ghana a hostile place for these gays and lesbians." (AM 2006-09-26). I detta fall sägs 

det rent ut att de homosexuella inte har en plats i det ghananska samhället. Samma artikel drar 

också en tydlig gräns mellan ”oss” och ”dom” och framhäver sig själva som bättre än ”dom” 

(se t.ex. Hultén, 2006). “He called on all well meaning to come out in their numbers to 

demonstrate thereby erase the image these inhuman practices has brought to this nation and 

also tell the whole world Ghana is clean and peaceful country to live in.” (AM 2006-09-26). 

Detta fredliga Ghana gäller dock, enligt det förra citatet, tydligt inte de homosexuella. 

Motdiskurserna hörs knappt inom åtgärdsdiskursen. Det som svagt kan höras är röster som 

vill bli accepterade i samhället och få vissa rättigheter. I huvudsak handlar det dock inte om 

att få rättigheter utan mer om att de homosexuella vill bli bekräftade i sin existens. 

 

Att de homosexuella tillhör ”dom” och inte ”oss”, är genomgående i den hegemoniska 

diskursen kring begreppet ”ghanan”. Detta är väldigt entydigt. Vilka som däremot tillhör det 

”vi” som åsyftas är långt mer komplicerat. Något som jag anser skiljer denna studie från 

många andra studier gjorda om identitetsskapande är att ”dom” i det här fallet inte är ”de 

etniskt andra”. Även om det hänvisas till ”den västerländska kulturen” som ursprunget till 

homosexualiteten och ibland även till ”de vita”, är det i huvudsak i förhållande till de 

ghananska homosexuella som det ghananska ”vi:et” skapas. ”Dom” finns på ett påtagligt sätt 

ibland ”oss” och är mycket svåra att fysiskt urskilja och driva iväg. En röst för en motdiskurs 

illustrerar detta; “Sometimes you cannot help but smile to yourself when your best friend, 

who is straight, strongly condemns homosexuality and says he would never associate with 

such people. Of only he had ‘eyes’, you wonder in amusement…” (Di 2006-09-05). 
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Slutreflektion 
 
Denna studie fyller två funktioner. För det första visar den på hur nationell identitet diskursivt 

kan skapas i medier. Studien gör oss som läsare medvetna om komplexiteten i 

identitetsskapandet och visar därmed att identiteter och grupper inte är något självklart och 

naturligt. Den riktar därmed även fokus på de som inte ingår i gemenskapen, ”de andra”, och 

hur dessa diskursivt stängs ute. I en svensk offentlig utredning om makt, integration och 

strukturell diskriminering beskrivs hur strukturell/institutionell diskriminering handlar om att 

organisationsformer och normer i samhället ofta oavsiktligt kommer att diskriminera de 

individer som avviker från normen (SOU 2005:41). Som yrkesverksam inom socialt arbete 

arbetar man ofta med grupper som på olika sätt har begränsad makt, eller är marginaliserade i 

samhället. Att då ha viss insikt i hur dessa utestängningsmekanismer fungerar anser jag vara 

viktigt för att inte skuldbelägga de klienter man arbetar med, och också som ett första steg för 

att kunna motverka dessa mekanismer. Eftersom allt som sägs får mening genom det sätt och i 

den situation vi tolkar det på (Pease & Fook, 1999), och diskurser får sociala konsekvenser 

genom individers handlande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), är det enligt Pease & Fook 

(1999) viktigare för socialarbetare att ha en hög kommunikativ kompetens än att lära sig 

”objektiva” data. Detta är något jag helt håller med om.  

 

Det är min förhoppning att studien för det andra även ska fungera som en väckarklocka. Göra 

oss som läsare medvetna om att vi som individer i samhället inte kan ”stå utanför” utan 

ständigt genom våra egna beskrivningar och sätt att uttrycka oss bidrar till att antingen stärka 

eller motverka den dominerande diskursen, sättet att se på olika fenomen. Är man som 

socialarbetare inte medveten om de maktrelationer vi själva ingår i riskerar man att omedvetet 

göra precis det motsatta till det som är tänkt att vi ska göra. Genom att klassificera in 

individer i grupper kan vi exempelvis skapa ett kollektivt stigma (Pease & Fook, 1999).  

 

Innan jag påbörjade mitt uppsatsarbete hade jag många tankar kring mitt ämnesval och var 

rädd för att jag genom att skriva om detta skulle reproducera de diskurser jag analyserade, 

stärka bilden av ”vi och dom”. Detta var en etisk fråga. Oavsett om jag valde att skriva om 

detta identitetsskapande eller inte skulle jag dock vara en del av diskursen. Om jag valde att 

fokusera på detta ämne i min c-uppsats vid ett universitet skulle jag dock i större utsträckning 

kunna räknas som tillhörande eliterna än om jag endast diskuterade ämnet privat med mina 

vänner. Detta skulle innebära större makt och därmed ett större ansvar. Jag valde i slutändan 
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ändå att skriva om ämnet och hoppas att jag genom att försöka visa på komplexiteten i 

identitetsskapandet har lyckats undvika att ge en bild av ”vi och dom” som något enkelt.  

 

Skapandet av både den ”nationella ghananska” och ”den homosexuella” identiteten har många 

gånger gjorts implicit genom uttalanden om hur ghananer är, eller inte är, men även genom att 

beskriva de homosexuellas beteende. Dessa två identiteter har på så sätt diskursivt skapats 

som delvis motbilder till varandra. Den bild av det ghananska folket som diskursivt skapats 

har, som analysen visat, bidragit till att utestänga icke-heterosexuella personer från den 

nationella gemenskapen genom att i ekvivalenskedjor knyta olika signifikanter till det 

”ghananska”. Signifikanterna för mästersignifikanten ”ghanan” är enligt den hegemoniska 

diskursen i huvudsak; man, heterosexualitet, moral, ghanansk/afrikansk kultur och 

kristendom. Detsamma för de homosexuella är framför allt; män, sexuell, omoralisk och 

”västerländsk kultur”. Detta är dock inte en given definition, inte ens inom den hegemoniska 

diskursen som genomgående har en stark tendens att uttrycka sig i termer av ”sanningar” och 

därför också tenderar att bli motsägande. I samtliga diskurser, både hegemoniska- och 

motdiskurser, råder det en stor tystnad kring kvinnor. Min tolkning av detta är att kvinnor inte 

inkluderas i något av det ”vi” som diskurserna skapar. Inom motdiskurserna är uttalanden i 

form av sanningar inte vanligt. Dessa motdiskurser ställer sig ifrågasättande till de 

dominerande diskursernas sanningar utan att för den skull komma med egna. Eftersom 

motdiskurserna presenteras av individer med begränsad makt och inflytande i samhället skulle 

enligt mig inte heller deras åsikter lika lätt som eliternas kunna accepteras som sanningar.   

 

Min egen roll i förhållande till min artikel och den diskurs artikeln analyserar är också väldigt 

svårdefinierad. Jag har funderat på var jag själv skulle kategoriseras in, som tillhörandes ”vi” 

eller ”dom”, enligt den hegemoniska diskursen? Som kvinna skulle jag kanske inte 

överhuvudtaget ha en del av denna diskurs? Min tolkning är att jag mest troligt skulle höra till 

”dom”. Detta som en representant för det västerländska, men kanske också för att jag 

personligen känner att jag delar motdiskursernas mindre dikotomiska världsbild. I slutet av 

uppsatsarbetet upptäckte jag dock att jag i artikeln genomgående har omskrivit 

majoritetsdiskursens företrädare som ”vi”, och de homosexuella som ”dom”. Detta innebär att 

jag omedvetet har ställt mig på eliternas sida på så sätt att jag sett genom deras ögon. Genom 

mitt problematiserande av både den hegemoniska diskursen och motdiskurserna anser jag 

trots detta inte att jag fullt ut reproducerat den förra. Jag låter detta däremot fungera som det 

yttersta tecknet på, och även en varning för den makt diskurserna och eliterna besitter!  
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