
1 
 

 

 

UPPSALA UNIVERSITET 

Teologiska institutionen 

Religionsbeteendevetenskap, C2, 15hp 

VT, 2016 

Handledare: MarieAnne Ekedahl 

Betygsbestämmande lärare: Önver Cetrez  

    

 

 

 

 

 

Homosexuell och religiös? 
– diskursanalys av homosexuella mäns identitetsskapande i skönlitteratur med 

fokus på homosexualitet och religiositet 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

Otto Iisakki Ylipelkonen 

890412-7977 

iisakki.ylipelkonen@gmail.com 

 



2 
 

Abstract 

The aim of this study is to examine homosexual men’s identities, and focus on how they 

form their identities in fiction when it comes to being both homosexual and religious. In 

order to be able to approach and study this phenomenon, three research questions are 

used: how is identity constructed discursively when it comes to the combination of homo-

sexuality and religiosity, what affects the formation of homosexual men’s religious/non-

religious identity and how do homosexuality and religiosity affect one another in identity 

formation?    

 

The theory used in this study is discourse theory which includes the following concepts 

that have been chosen and used to analyze the material: antagonism, hegemonic interven-

tion, hegemony, interpellation, subject position and the chain of equivalence. Together 

with these concepts and with template analysis style, a qualitative discourse analysis is 

made to categorize and analyze the findings made in the material. The material in this 

study consists of Jonas Gardell’s novel Torka aldrig tårar utan handskar, 1. Kärleken 

and Tony Kushner’s play script Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes. 

The material was chosen because of the themes homosexuality and religiosity are includ-

ed, and thus were eligible to be used in this study. Three religious groups are being 

touched upon in this study, namely Jehovah’s Witnesses, Mormonism and Judaism.   

 

This study showed that the relationship between the identities homosexual and religious 

is mostly antagonistic in the material used in this study, but there was an exception in 

once case where the combination of these two identities seemed to be possible. The an-

tagonistic relationship between these identities lead to a hegemonic intervention where 

the individual had to choose the one or the other of the identities in order to reach hegem-

ony. In most cases homosexual and religious were not included in the same chain of 

equivalence, and seemed to rule each other out.     

 

Nyckelord: homosexualitet, religiositet, diskursteori, identitet, skönlitteratur, temp-

late analysis style 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Bakgrund 

Homosexualitet har länge varit ett aktuellt ämne i samhällsdebatterna, och inte 

minst i religiösa sammanhang (Carlsson 2000). Numera får samkönade par gifta 

sig i Svenska kyrkan och det finns regnbågsmässor (Svenska kyrkan), dock är 

dessa reformer relativt nya och gäller inte i alla länder (BBC 2014; NE 2016-05-

17). Livet kan alltså ha sett radikalt annorlunda ut för de homosexuella bara för 

några decennier sedan, och beroende på i vilket land man befann sig i. I Nazi-

tyskland var homosexuella förföljda under förintelsen och de kristna missionärer-

na har försökt att utrota homosexualitet (NE 2016-05-17). Det har funnits och 

fortfarande finns människor som anser att homosexualitet är en synd (Carlsson 

2000; Ganzevoort, van der Laan & Olsman 2011) och i vissa länder till och med 

straffbart med döden (BBC 2014). Detta väcker frågor hos mig, till exempel: går 

det att vara homosexuell och religiös samtidigt? 

 

Enligt min uppfattning finns det passager i heliga skrifter inom olika religioner 

som har en negativ inställning till homosexualitet (Carlsson 2000) och det gör det 

hela ännu mer intressant och komplicerat. Därför anser jag att det är relevant och 

av intresse att ta en närmare titt på identiteter och undersöka huruvida det går att 

identifiera sig både som homosexuell och religiös eller inte, och hur identitets-

skapandet ser ut i sådana fall? Vilken slags kunskap kan man få fram om man 

fokuserar på individen och studerar hur denne hanterar den eventuella kampen 

mellan sin homosexualitet och religiositet? Vilka strategier används? Jag är även 

intresserad av att ta reda på hur detta tar sig uttryck i skönlitteratur. Hos mig väcks 

frågor om det finns olika diskurser kring homosexualitet i omlopp och om de i så 

fall har betydelse för identitetsformande. På grund av att i diskurser är tolkningar 

och språk centrala och grundläggande (Winther Jørgensen & Phillips 2000; Ahrne 

& Svensson 2011) så anser jag att en studie i form av diskursanalys är ett lämpligt 

sätt att studera detta sociala fenomen. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att studera homosexuella mäns identitetsskapande i 

Jonas Gardells roman Torka aldrig tårar utan handskar, 1. Kärleken och Tony 

Kushners pjäsmanus Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes 

med fokus på identiteterna homosexuell och religiös. Syftet är även att se ifall 

förhållandet mellan homosexuell och religiös i det valda materialet är antagonist-

iskt eller inte, det vill säga att det uppstår en konflikt mellan dessa två identiteter 

och de hindras av varandra. Vidare ska jag se ifall den eventuella antagonismen 

resulterar i en hegemonisk intervention där individen känner sig tvungen att välja 
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den ena eller den andra, alltså undersöka ifall religiös och homosexuell inte kan 

kombineras i identiteten. Genom att göra detta kommer jag att belysa hur identitet 

kan ses som diskursiv konstruktion. Jag vill betona att min avsikt inte är att vid-

makthålla, förstärka eller skapa diskurser där religiositet och homosexualitet är 

oförenliga utan studera identiteter/diskurser i mitt material och i dess kontext. 

1.3. Frågeställning 

 Hur konstrueras identitet diskursivt när det gäller kombinationen av 

homosexualitet och religiositet? 

 Vad påverkar formandet av homosexuella mäns religiös/icke-religiös 

identitet? 

 Hur påverkar homosexualitet och religiositet varandra i formandet av 

identitet?  

 

Jag kommer att redogöra för centrala begrepp i mitt syfte och mina frågeställning-

ar senare i kapitel 2. 

1.4. Avgränsning 

I denna studie avgränsas material till en skönlitterär roman och ett pjäsmanus. 

Motiveringen till detta är att jag då har 600 sidor material, vilket kan ses som till-

räckligt för den här typen av uppsats. Med tanke på att tiden för detta arbete är 

begränsad anser jag att mitt val av litteratur är tillräcklig för att kunna hinna göra 

en studie ordentligt och noggrant. Fokus har lagts på de karaktärer i materialet 

vars identitetsformande läsaren får följa detaljerat och av vilka det har varit möj-

ligt att samla tillräckligt med information för att kunna göra en analys. 

1.5. Forskningsgenomgång 

När jag började söka efter tidigare forskning inom området använde jag Uppsala 

Universitetets biblioteks söktjänst. De sökorden jag använde var RELIGION + 

HOMOSEXUALITY + IDENTITY + DISCOURSE, RELIGION + HOMOSEX-

UALITY + DISCOURSE, RELIGION + HOMOSEXUALITY + IDENTITY. 

Dessa sökningar var alldeles för breda och resultatet var inte tillfredsställande. Jag 

bytte då ordet HOMOSEXUALITY till ordet GAY, sökte igen med ovannämnda 

kombinationer med detta byte, och till slut hittade jag relevanta artiklar med kom-

binationen RELIGION + GAY + IDENTITY vilken gav 99393 träffar. Genom att 

bara fokusera på kategorin ”tidskriftsartiklar” blev antal träffar betydligt mycket 

mindre, nämligen 28369. Denna sökning var fortfarande bred, men de första träf-

far i kategorin var användbara, och genom dessa artiklar upptäckte jag andra artik-

lar som författarna hade använt som referens till sina artiklar och hittade alltså 

användbara källor på detta sätt. Även om jag inte använde sökordet DISCOURSE 

i andra sökningen så hittade jag studier som ändå handlade om diskurser kring 

religion, homosexualitet och identitet.  

 

Det finns både kvalitativa och kvantitativa studier med i detta avsnitt, medan mitt 

tillvägagångssätt är kvalitativt. Jag anser emellertid att detta inte är ett problem 
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utan en tillgång då resultaten av såväl kvalitativa och kvantitativa studier är an-

vändbara när det gäller att undersöka identitetsskapandet. Detta kan även ses som 

en intressant jämförelse av olika metoder, och resultat med skilda metoder kan gå 

i dialog med varandra och föra forskning framåt och väcka nya frågor. Forsk-

ningsgenomgången har delats upp i tre kategorier, forskningsartiklar som handlar 

om religion, homosexualitet, identitet och diskurser, övriga forskningsartiklar 

samt forskningsrapporter som inte innehåller alla de nämnda begreppen men som 

jag ändå anser vara relevanta. 

 

 

1.5.1. Forskningsartiklar om religion, homosexualitet, identitet och diskurs 

 

Horne, Lease och Noffsinger-Frazier (2005) hävdar i deras artikel, publicerad i 

Journal Of Counseling Psychology, att samtida diskurser kring homosexualitet 

och religiositet vidmakthåller den generella uppfattningen om att dessa två är 

oförenliga – till exempel att vara öppet homosexuell och katolik. Den studie de 

har utfört mäter olika modeller om relationerna mellan individens nuvarande reli-

giösa förhållningssätt och affirmationer, internaliserad homonegativitet, spirituali-

tet och psykisk hälsa. 1328 personer svarade på enkätfrågorna, alla antingen från 

USA eller Kanada, men efter avgränsning kvarstod 583 respondenter. Horne, Le-

ase och Noffsinger-Frazier kom fram till att personer som fått positiv bekräftelse i 

religiösa sammanhang mår bättre psykiskt, har en lägre grad av internaliserad ho-

monegativitet och högre grad av spiritualitet. Horne, Lease och Noffsinger-Frazier 

hävdar att genom positiv bekräftelse och affirmation kan religiösa ledare och råd-

givare ändra homonegativa diskurser till positiva och bryta den dominerande dis-

kursen om homosexualitet och religiositet som oförenliga identitetsdelar.  

 

Schuck och Liddle (2001) har gjort både en kvantitativ och kvalitativ studie, pub-

licerad i Journal Of Gay & Lesbian Psychotherapy, om 66 amerikanska LGB-

personers upplevelser om konflikter mellan religion och sexuell läggning. Två 

tredjedelar av respondenterna hade upplevt en konflikt mellan deras religion och 

sexuell läggning. Respondenterna hade löst denna konflikt på olika sätt, till exem-

pel: 53 % nu ansåg sig själv vara spirituell istället av religiös, 40 % hade omtolkat 

religiösa doktriner och 33 % av respondenterna hade löst denna konflikt genom att 

överge sin religion (OBS, flera svar var möjliga, därav högre slutprocent än 100 

%). Resultatet på den kvalitativa delen visade att respondenterna upplevde kon-

flikten mellan religion och sexuell läggning mycket svår, smärtsam och påfres-

tande. Respondenterna påverkades mest psykiskt negativt av den religiösa läran 

enligt vilken homosexuella skulle hamna i helvetet eller att Gud har förkastat dem 

på grund av deras sexualitet.  

 

Ganzevoort, van der Laan och Olsman (2011) har utfört en kvalitativ studie, pub-

licerad i Mental Health, Religion & Culture, om homosexuella mäns och kvinnors 

identitetskonflikter när det gäller homosexualitet och religiositet. Genom en narra-

tiv analysmodell kom de fram till fyra diskurser kring homosexualitet inom kon-

servativa protestantiska och evangeliska rörelser: helighet, subjektivitet, lydnad 

och ansvarighet, samt fyra sätt att förhandla: kristen livsstil, homosexuell livsstil, 

pendlande livsstil och integration. Genom att kombinera analyser på både diskur-
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serna och förhandlingssätten vill Ganzevoort, van der Laan och Olsman bättre 

kunna förstå hur olika kulturer (diskurser) och individuella coping-strategier på-

verkar varandra. Dessa kategorier kom de fram till genom studien: 

 

Fyra diskurser: 

 

Helighetdiskurs: Livet ses som en konstant kamp med synd och frestelse, och man 

kan vinna denna kamp med hjälp av den heliga Anden. Här ses homosexualitet 

som en synd och/eller en frestelse som man kan och ska ta avstånd från. Personer 

som lever i denna typ av diskurs identifierar sig själva inte som homosexuell, utan 

anser sig ha ”gay struggles” som går att övervinna. Denna diskurs var vanligare i 

intervjuer med respondenter som tillhör de evangeliska församlingarna. 

 

Subjektivitetsdiskurs: Fokus på en personlig relation till Gud. Avvikelse från de 

dominerande religiösa doktrinerna kan förekomma, såsom homosexualitet, fast 

heteronormativitet dominerar. Denna diskurs var vanligare i intervjuer med re-

spondenter som tillhör de evangeliska församlingarna. 

 

Lydnadsdiskurs: Man ska följa Bibelns lagar och på det sättet visa lydnad till Gud. 

Bibeln är den största auktoriteten. Homosexualitet är en synd enligt denna diskurs. 

Denna diskurs var vanligare i intervjuer med respondenter som tillhör de prote-

stantiska församlingarna. 

 

Ansvarighetsdiskurs: Denna diskurs har fokus på lydnad till Gud, men ger ut-

rymme för personlig tolkning. Denna diskurs var vanligare i intervjuer med re-

spondenter som tillhör de konservativa protestantiska församlingarna. 

 

Fyra förhandlingssätt: 

 

Kristen livsstil: Man överger sin homosexuella identitet och väljer att leva som 

kristen, vissa försöker även att bli av med sin homosexuella identitet eller homo-

sexuella tankar genom terapi som går ut på att omvandla homosexuella till hetero-

sexuella. Andra accepterar att de har homosexuella tankar men dessa ses snarare 

som frestelser, inte som en del av sin identitet.  

 

Homosexuell livsstil: Motsatsen till den kristna livsstilen. Man lämnar sin reli-

giösa identitet för att kunna leva sitt liv som homosexuell. Många upplever besvi-

kelse på religionen, kyrkan, doktriner eller andra anhängare på grund av deras 

negativa inställning till homosexualitet. 

 

Pendlande livsstil: Man pendlar mellan sin religiösa respektive homosexuella 

identitet i olika sammanhang och omständigheter. Denna modell är dock oftast 

inte hållbar eftersom det är svårt att hålla dessa två parallella världar isär. 

 

Integration: I denna modell kombinerar man sin religiösa och homosexuella iden-

titet och det upplevs inte som problematiskt, även om de två grupper som dessa 

två identiteter representerar kan fortfarande vara i ett antagonistiskt förhållande 

till varandra.   
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1.5.2. Övriga forskningsartiklar 

 

Mark Henrickson (2007) har skrivit en artikel, publicerad i Journal Of Religion & 

Spirituality In Social Work, om Nya Zealands LGB-personers (lesbian, gay, bi) 

förhållningssätt och attityder till bland annat religion, spiritualitet och identitet. 

Henrickson använde sig av en kvantitativ metod, och totalt 2269 nyzeeländare 

deltog i undersökningen. Resultaten visade bland annat att kristen identitet och 

LGB-identitet är oförenliga, eller åtminstone svåra att kombinera, och att ett be-

tydligt stort antal LGB-personer har valt att överge sitt religiösa samfund och/eller 

sin religiösa identitet. Allmänt ansåg respondenterna att religion snarare var hind-

rande än stödjande i deras liv som LGB-person. Henrickson gör tydligt anspråk på 

att om kristna samfund vill stöta bort sina medlemmar som tillhör LGB-gruppen 

har de definitivt lyckats i det. 

 

Page, Lindahl och Malik (2013) utförde en kvantitativ studie, publicerad i Journal 

Of Research On Adolescence, om stress relaterad till homosexualitet och religiosi-

tet hos både män och kvinnor, samt identitet och psykisk hälsa hos amerikanska 

LGB-ungdomar och unga vuxna. Med stress relaterad till homosexualitet menar 

de stress hos LGB-personer orsakad av trakasserier, hot eller negativa erfarenheter 

inom sin familj. Med stress relaterad till religion menar de stress hos LGB-

personer orsakad av religionens negativa attityd till sexuella minoriteter vilket 

resulterar i konflikter mellan deras religiösa respektive sexuella identiteter. Resul-

tatet är baserat på en enkätundersökning hos 170 amerikanska ungdomar och unga 

vuxna mellan 14-24 år. De kommer fram till att respondenterna som tillhör en 

religiös grupp som har en negativ syn på sexuella minoriteter har mycket svårare 

att hantera och acceptera sin LGB-identitet. Resultaten visade också att ju mer 

homonegativ inställning hos sin familj och/eller i omgivningen, desto svårare att 

utveckla sin LGB-identitet. Alltså påverkar religion negativt personens försök att 

kombinera religiositet och homosexualitet i de fall där religionen i fråga tydligt 

har en negativ inställning till sexuella minoriteter.  

 

1.5.3. Övriga forskningsrapporter 

 

I rapporten Själavård i det offentliga rummet - En religionspsykologisk studie av 

själavård i frågespalt som meningsskapande diskursiv praktik redovisar Marie-

Anne Ekedahl (2010) en kvalitativ religionspsykologisk studie om meningsskap-

ande i frågespalter: materialet är hämtat från kyrklig kontext på 1970-talet. Hon 

använder sig av bland annat Bakhtins teori om meningsskapande processer och 

Hollways teori om diskurs och sexualitet. Begrepp från Bakhtin som hon använ-

der sig av är auktoritativ diskurs och internt bevekande/dialogisk diskurs. Den 

auktoritativa diskursen handlar om att yttranden och deras mening är fixerade och 

inte möjliga att ha en dialog med. Ett exempel på en auktoritativ diskurs är reli-

giösa texter och dessa accepterar man då antingen helt eller förkastar dem, det 

finns inget rum för dialog eller tolkning i denna typ av diskurs. Med det sist-

nämnda avses dialogisk diskurs i vilken en dialog mellan yttrandet och motta-

garen pågår. De diskursbegrepp Ekedahl har hämtat från Hollways teori är den 

manliga sexualdriftdiskursen, ha/hålla diskursen och den tillåtande diskursen. 

Dessa kan kort beskrivas handla om diskurser kring den manliga och kvinnliga 
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(hetero)sexualiteten. Den första handlar om mäns sexualdrift som något naturligt 

och biologiskt. Den andra handlar om kristna ideal kring monogami och partner-

skap, och här antar man att sexualitet handlar om reproduktion och att sex sker 

mellan man och kvinna, alltså i heterosexuella relationer. Den sista ställer indivi-

den i fokus och utmanar monogama relationer eftersom sexualitet och sex ses som 

naturliga. I Hollways teori om diskurser kring sexualitet finns inte homosexualitet 

med. Kring detta finns alltså ett tomrum i hennes teori. Ekedahl kom i sin studie 

fram till att frälsningsdiskurs och omsorgsdiskurs är de två diskurser som man 

använder för att skapa mening i det frågespaltsmaterial som hon undersökt. Fräls-

ningsdiskurs domineras av auktoritativa inslag och omsorgsdiskurs av dialogicitet.  

 

 

1.5.4. Reflekterande summering 

 

Sammanfattningsvis framgår av de nämnda studierna om homosexualitet och re-

ligion/religiositet en konflikt mellan dessa båda. Det finns visserligen stöd för 

möjligheten att kombinera homosexualitet och religiositet i sin identitet, men en-

ligt min tolkning finns det en viss betoning på ett antagonistiskt förhållande mel-

lan homosexualitet och religiositet. Alla dessa studier är empiriska och därför är 

det av intresse att studera hur identiteter skapas i fiktiv litteratur. De studier som 

inkluderats i forskningsgenomgången har genomförts i västerländska kontexter, 

men det verkar inte finnas mycket forskning om detta ämne i en svensk kontext 

med undantag för Ekedahls studie med fokus på 1970-talet och frågespaltsmateri-

al, alltså finns det en lucka inom forskningsfältet där. Genom att jag tillämpar dis-

kursteori på ett material som inte använts tidigare kan min studie tillföra något 

nytt i detta fält. Resultatet av denna studie kommer att diskuteras i förhållande till 

forskningsgenomgången i avsnitt 5.3. 

1.6. Material 

Som primärlitteratur har jag använt två litterära verk, en roman och ett pjäsmanus. 

När jag letade efter material styrdes valet av gemensamma teman, nämligen ho-

mosexualitet och religiositet, och båda dessa förekommer i båda verken. Anled-

ningen till att jag valde att inkludera två olika primärkällor var att jag ville jäm-
föra dem. En ytterligare anledning var att jag ville tillämpa diskursteori på littera-

tur av fiktiv art som handlar just om religiositet och homosexualitet. Sammanlagt 

blev sidantalet 581, och båda verken har använts i sin helhet. Jag kommer att kort 

presentera båda verken var för sig för att redogöra för innehåll och kontext.  

 

Den första av de två verken som tillsammans utgör min primärlitteratur är Torka 

aldrig tårar utan handskar. 1, Kärleken, en roman av Jonas Gardell. Boken ingår i 

en romantrilogi och är den första delen. Boken handlar om flera homosexuella 

personer som befinner sig i 1980-talets Stockholm precis i början av HIV-

epidemin och påverkas och drabbas kraftigt av den. En av huvudpersonerna är 

Jehovas vittne som upptäcker sin homosexualitet och brottas med sin identitet 

som religiös och homosexuell. Detta verk består av 292 sidor varav alla har inklu-

derats i undersökningen. Förkortningen Torka aldrig tårar kommer att användas 

genom resten av uppsatsen för att göra texten mer lättläst.   
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Den andra delen av min primärlitteratur är Angels in America: A Gay Fantasia on 

National Themes, en pjäs av den amerikanska Pulitzer belönade dramatikern och 

manusförfattaren Tony Kushner. Detta verk består av två delar, men för att 

komma upp i ungefär samma antal sidor och på det sättet kunna jämföra med den 

andra primärkällan, valde jag att inkludera båda delarna. Berättelsen äger rum i 

1980-talets New York, mitt i HIV-epidemin där flera av huvudkaraktärerna på-

verkas och drabbas av den. Flera av karaktärerna är religiösa eller präglas av en 

religion, bland annat mormonismen och judendomen. En av huvudkaraktärerna är 

en mormon som brottas med sin identitet som mormon och homosexuell. Detta 

verk består av 289 sidor varav alla har inkluderats i undersökningen. Förkortning-

en Angels in America kommer att användas genom resten av uppsatsen för att 

göra texten mer lättläst. 

 

1.7. Religiösa grupper i materialet 

 

I detta avsnitt kommer jag att skriva kort om mormoner, Jehovas vittnen och judar 

som mitt material har att göra med. Jag har alltså inte själv valt att ta upp just 

dessa utan det var ett materialstyrt val.  

 

1.7.1. Mormonism 

 

Mormonism är en religiös rörelse som grundades av Jospeh Smith i New York år 

1830 då han grundade den första mormonkyrkan, och i dag finns det cirka 13 mil-

joner mormoner i världen varav mer än hälften befinner sig utanför USA (Bush-

man 2008). Mormonism kan ses som en gren av kristendomen, men de har doktri-

ner och heliga skrifter som inte är gemensamma med kristendomen, till exempel 

the Book of Mormon som fungerar som ett supplement till Bibeln (Bushman 

2008). Den största gruppen inom mormonismen heter Jesu Kristi Kyrka av Sista 

Dagars Heliga (Bushman 2008). I min studie förekommer mormonism endast i 

Angels in America där en av huvudkaraktärerna tillhör detta religiösa samfund.  

 

1.7.2. Jehovas vittnen 

 

Jehovas vittnen grundar sina läror på Bibeln, men tolkningarna skiljer sig från de 

kristna tolkningarna, de accepterar inte treenighetsläran till exempel (NE 2016-05-

13). Andra regler som är signifikanta för just Jehovas vittnen är att de inte firar 

födelsedagar eller jul (NE 2016-05-13). Jehovas vittnen samlas två gånger i veck-

an i Rikets sal, vilken är en församlingsplats, och de ”vittnar”, alltså går från dörr 

till dörr för att sprida Jehovas lära (NE 2016-05-13). Rörelsen har cirka 7,5 miljo-

ner förkunnare i världen, varav cirka 22 000 i Sverige (NE 2016-05-13). Denna 

religiösa rörelses grundare var amerikanen Charles Russell (Bowman 1995). I min 

studie förekommer Jehovas vittnen enbart i Torka aldrig tårar där en av huvudka-

raktärerna tillhör detta religiösa samfund.  
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1.7.3. Judendom 

 

Judendom är en monoteistisk religion och det finns cirka 14 miljoner judar i värl-

den och cirka 18 000 i Sverige (Andersson & Sander 2009). Enligt Andersson och 

Sander kan den judiska religionen och identiteten se annorlunda ut beroende på 

var i den judiska diasporan man befinner sig. På grund av detta är det svårt att ha 

en enda beskrivning av vad judendom och den judiska identiteten är, men gemen-

samt för alla är att följa och respektera Guds lagar som finns i Torah, och att man 

ska leva ett judiskt liv ”där varje vardaglig ritual ska utföras på ett så heligt och 

rätt sätt som möjligt” (s.343). Judendom kan ses som ett levnadssätt som består av 

judenhet och judendom, och skillnaden mellan dessa två är att den förstnämnda 

innehåller kultur och traditioner medan den andra innehåller det religiösa och teo-

logiska (Andersson & Sander 2009, 343). Man kan alltså till exempel identifiera 

sig själv som jude och förhålla sig till den kulturella delen av judendomen. I min 

studie förekommer judendom både i Torka aldrig tårar och Angels in America, 

men är mer relevant i den förstnämnda vad gäller denna studie och de exempel 

som kommer att tas upp i kapitel 4. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

I detta kapitel kommer jag att presentera den diskursanalytiska teorin som jag har 

valt att använda i denna uppsats, nämligen diskursteorin. Denna teori har valts 

eftersom jag anser att den passar in i det religionspsykologiska fältet då jag vill 

studera identiteter och hur de skapas diskursivt, vilket är en stor del av diskurs-

psykologi. Inom diskurspsykologin är sociala och diskursiva aktiviteter centrala 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000), och eftersom jag vill fokusera på språket 

och diskurser, anser jag att detta är en tillfredställande teori att ha som utgångs-

punkt. Jag kommer för övrigt redogöra för begreppet diskurs och de centrala be-

greppen för att underlätta för läsaren att förstå vad de fyller för funktion i uppsat-

sen.  

 

 

2.1.1. Diskurs 

 

Begreppet diskurs är ett svårdefinierat sådant eftersom det kan ha olika betydelser 

i olika sammanhang. Winther Jørgensen och Phillips (2000, 7) definierar diskurs 

som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

och att detta sätt att tala på i sin tur är avgörande för hur vi skapar eller förändrar 

identiteter. Ahrne och Svensson (2011, 151) definierar diskurser som ”språkliga 

praktiker – regler för och regelbundenheter i hur man kategoriserar och talar”, 

alltså håller de med om att språk är ett avgörande verktyg när det gäller diskurser. 

Det är Winther Jørgensen och Phillips (2000) definition av diskurs som jag kom-

mer att använda i denna uppsats eftersom jag har deras diskursteori som utgångs-

punkt och jag anser därför att deras definition är lämplig.  

 

2.1.2. Diskursteori 

 

Diskursteori är en utveckling av begreppet diskursanalys. Ett gemensamt drag i 

alla typer av diskursanalys är att man använder dem för att kunna systematiskt 

beskriva maktrelationer och normer i samhället. Diskursteori, som beskrivits av 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000), bygger på politiska teo-

retikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes (2008) poststrukturalistiska teori 

presenterad i verket Hegemonin och den socialistiska strategin. Eftersom Laclau 

och Mouffe (2008) mest fokuserar på teoriutveckling och inte erbjuder färdiga 

redskap eller beskriver hur man ska gå tillväga när man ska göra en diskursanalys, 
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så kommer jag att använda Winther Jørgensen och Phillips (2000) utvecklade 

version av diskursteori. Diskursteori är en av de tre diskursanalytiska angreppssätt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar i sin bok Diskursanalys som 

teori och metod, och ingår i det så kallade ”paketlösningen”, det vill säga att man 

använder diskursanalytiska angreppssätt både som teori och metod (2000, 10). 

Syftet med denna teori är att få ”en förståelse av det sociala som diskursiv kon-

struktion, där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska 

redskap” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 31). Man kan till exempel fokusera 

på identitet som diskursiv konstruktion och där är diskursteorin av nytta (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Man kan genom att använda diskursteori se hur iden-

titeter konstrueras, vilket innebär att den formas enligt olika diskurser som defini-

erar vad man är respektive inte är. Då har man alltså fokus på ord och språk och 

hur man använder dessa för att skapa diskurser, genom vilka man försöker att 

tolka och förstå världen. 

 

2.1.3. Identitet enligt diskursteorin 

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) använder Louis Althussers (1976) begrepp 

interpellation, vilket är en process där man genom att använda ett visst språk, 

visst sätt att prata eller vissa diskurser skapar en social position för subjektet i 

fråga (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Till exempel när ett barn skriker 

”pappa” och mannen reagerar så har en interpellation hänt, alltså mannen har fått 

en specifik identitet som innefattar en del egenskaper och förväntningar på hurdan 

en pappa ska vara eller icke vara. Detta kallas subjektsposition inom diskursteori. 

Ett annat exempel på olika subjektspositioner är lärare och elev. Det finns olika 

förväntningar på hur en lärare respektive elev ska uppföra sig, läraren har auktori-

teten och eleven ska vara lydig och tro på det som läraren säger och lär ut. Inter-

pellation sker också genom identifikation med en viss identitet eller subjektsposit-

ion (Althusser 1976). Ett annat viktigt begrepp inom diskursteorin är mästersigni-

fikant och ekvivalenskedja. En mästersignifikant kan till exempel vara ”kvinna” 

vilket får substans genom olika diskurser. Ekvivalenskedja kan beskrivas som ett 

x antal ihoplänkade ord/tecken som tillsammans skapar en bild på hur till exempel 

en kvinna ska vara respektive icke vara. Så om en människa identifierar sig själv 

som en kvinna, finns det olika attribut som en kvinna ska leva upp till för att passa 

in i den rollen/identiteten (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Det är genom 

dessa signifikanser och ekvivalenskedjor som man representeras av för att få en 

identitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) sammanfattar diskursteorins identitetsuppfattning på följande sätt (2000, 

51): 

 

 Subjektet är i grunden splittrat; det blir aldrig riktigt ”sig självt”. 

 Det får identitet genom att representeras diskursivt. 

 Identitet är således identifikation med en subjektsposition i en diskursiv 
struktur. 

 Diskursivt konstitueras identiteten genom ekvivalenskedjor, där tecken 
sorteras och knyts ihop i kedjor: hurdan man är och hurdan man inte är. 

 Identiteten är därmed alltid relationellt organiserad; man är något eftersom 

det finns något annat som man inte är. 
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 Identiteten är föränderlig – precis som diskurserna är det. 

 Subjektet är fragmenterat eller decentrerat; det har flera identiteter alltef-
ter vilka diskurser det ingår i. 

 Subjektet är överdeterminerat; det har principiellt alltid möjlighet att iden-
tifiera sig på olika sätt i en bestämd situation. En given identitet är därför 

kontigent; möjlig men inte nödvändig.  

 

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att identitet är organiserad efter vissa 

diskursiva processer och är en diskursiv konstruktion. Med detta menar de att 

identitet inte är något oföränderligt eller bestämt, eller något individen är född 

med, utan att identitet är under en konstant strid och en produkt av vad olika dis-

kurser säger om hurdan man är eller inte är. Så till exempel hur det talades om 

kvinnor, homosexuella eller svarta människor ett hundra år sen såg väldigt an-

norlunda ut. Kvinnor och svarta hade inte rösträtt i USA och homosexualitet var 

klassificerad som sjukdom i Sverige. Så alltså om individen identifierade sig själv 

som homosexuell så definierade dåtida dominanta diskurser om homosexualitet en 

inte bara som homosexuell, men också sjuk. Sen ändrades diskurserna kring ho-

mosexualitet när homosexualitet slutade att betraktas som sjukdom år 1979. 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) stöder detta argument och säger att ”våra 

världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de kan förändras över 

tiden” (2000, 11). Genom att handla diskursivt skapar vi sociala mönster och for-

mar identiteter, vilka är en del av den sociala världen enligt diskursteorin. 

 

Nyckelordet i diskursteorin är diskursiv kamp vilket kortfattat kan beskrivas som 

en kamp mellan två eller flera diskurser som representerar olika sätt att tala på och 

som konkurrerar om språkets betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Ef-

tersom olika diskurser konstant är i konflikt med varandra innebär det att det är 

omöjligt att en diskurs skulle bli statisk på något sätt, utan är konstant utmanad av 

andra diskurser. Detta gäller även identitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Konflikt kallas också för antagonism inom diskursteori. Antagonism upphörs ge-

nom en hegemonisk intervention, vilket innebär en uteslutning eller undertryck-

ande av andra diskurser, eller identiteter (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

När en av diskurserna lyckas att utkonkurrera de andra diskurserna uppstår hege-

moni, ”en fixering av elementen i moment” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

55). Ett exempel på detta skulle kunna vara två länder som är i krig, låt oss an-

vända Tyskland och Ryssland under första världskriget. I dessa två länder finns 

det människor som är lärare och de tillhör samma yrkesgrupp. Men, i och med att 

dessa två länder är i krig och måste försvara sitt land så uppstår det konflikt, ant-

agonism, mellan att vara lärare och att vara tysk respektive rysk. De måste alltså 

antingen välja att vara lärare som inte dödar andra lärare, eller att vara tysk/rysk 

och försvara sitt land genom att kriga och eventuellt döda andra människor, även 

lärare. Denna situation där två identiteter ställs mot varandra är alltså det som kal-

las hegemonisk intervention. När en av dessa identiteter segrar över den andra 

uppstår hegemoni. 
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2.2. Arbetsmodell 

De begrepp som jag har använt i min analys är antagonism, hegemonisk intervent-

ion, hegemoni, ekvivalenskedja, interpellation och subjektsposition. Med hjälp av 

template analysis style, vilket jag kommer att redogöra för i kapitel 3, används 

dessa begrepp tillsammans som ett par glasögon genom vilka jag analyserar mitt 

material. Att jag har valt att använda dessa begrepp som analysverktyg gör att jag 

kan eventuellt missa något som kan anses vara viktigt men som inte passar in i 

några av de kategorier som jag har valt att fokusera på. Därför är det viktigt att 

påpeka att det jag kommer fram till är ett resultat av hur jag valt att tillämpa dis-

kursteori på mitt material och hade kunnat se annorlunda ut med ett annat tillvä-

gagångssätt och med en mer omfattande användning av diskursteori. 

. 
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den metod jag har valt samt hur jag 

faktiskt gått tillväga när jag använt metoden i praktiken. Material och dess urval 

kommer att redogöras för också. 

 

I denna uppsats har jag använt en blandning av diskursanalys och template analy-

sis style, och kommer att redogöra för den separat. I och med att metoden är en 

blandning av induktiv och deduktiv ansats, är metoden således abduktiv. En ab-

duktiv ansats innebär att man pendlar mellan teori och empiri, och på det sättet 

låter förståelse växa fram, medan i en induktiv ansats utgår man från empiri och i 

en deduktiv ansats från teori (Alvesson & Sköldberg 1994). De analytiska begrep-

pen har jag hämtat från diskursteorin och kommer att använda dessa som katego-

rier i template analysis style.  

 

 

3.1. Diskursanalys 

 

Diskursanalys är ett sätt att studera språkets betydelse i hur människor genom att 

använda det skapar olika diskurser och försöker att förstå omvärlden (Ahrne & 

Svensson 2011). Hurdana vissa människor eller grupper är skapas inte bara genom 

att någon identifierar sig själv som till exempel homosexuell, religiös eller svensk, 

utan också genom hur andra framställer och pratar om dem i olika sammanhang 

(Ahrne & Svensson 2011). Alltså är språket avgörande. När det gäller just diskur-

ser kring identitet så är Winther Jørgensen & Phillips (2000) diskursteori ett an-

vändbart tillvägagångssätt. Denna teori som fungerar både som teori och analys 

bygger på Laclau & Mouffes (2008) teorier om identitet, men som jag nämnde i 

kapitel 2, erbjuder inte Laclau & Mouffe (2008) några färdiga redskap som man 

skulle kunna använda i praktiken när man utför en diskursanalys, och därför an-

vänder jag Winther Jørgensen & Phillips (2000) utvecklade modell som utgångs-

punkt i min analys. Jag kommer att kombinera diskursteori och template analysis 

style för att kunna identifiera identiteter och analysera hur de konstrueras diskur-

sivt. De begrepp som kommer att användas i analysen är antagonism, hegemonisk 

intervention, hegemoni, ekvivalenskedjor och interpellation. Till varje analysbe-

grepp kopplar jag en analysfråga. 

 

3.1.1. Antagonism 

Antagonism är det som inom diskursteorin betyder konflikt mellan två identiteter 

som hindras av varandra (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I denna uppsats 

kommer jag att försöka ta reda på ifall det uppstår antagonism mellan att vara ho-
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mosexuell och religiös. Den analysfråga jag använt som inkluderar antagonism 

har jag formulerat så här: Hur uppstår antagonism mellan att vara homosexuell 

och religiös? 

 

3.1.2. Hegemonisk intervention och hegemoni 

En konflikt mellan två identiteter, antagonism, upplöses genom en hegemonisk 

intervention. När bara en identitet/diskurs står kvar som den dominerande, har en 

hegemonisk intervention lyckats. Detta resulterar i hegemoni, ett tillstånd där inga 

diskurser/identiteter är i konflikt med varandra (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). Den analysfråga jag använt som inkluderar hegemonisk intervention och 

hegemoni har jag formulerat så här: Hur sker hegemoniska interventioner och hur 

skapas hegemoni? 

 

3.1.3. Ekvivalenskedja 

Ekvivalenskedja kan beskrivas som att x antal ihoplänkade ord/tecken tillsam-

mans skapar en bild på hur till exempel en kvinna ska vara respektive icke vara. 

Så om en människa identifierar sig själv som en kvinna, finns det olika attribut 

som en kvinna ska leva upp till för att passa in i den rollen/identiteten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Det är genom dessa signifikanter och ekvivalensked-

jor som man representeras av för att få en identitet (Winther Jørgensen &  2000). 

Den analysfråga jag använt som inkluderar ekvivalenskedja har jag formulerat så 

här: Hur kan ekvivalenskedjor beskrivas? 

 

3.1.4. Interpellation och subjektsposition 

Interpellation kan beskrivas som en process där man genom att använda ett visst 

språk, visst sätt att prata eller vissa diskurser skapar en social position för subjek-

tet i fråga (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Med den positionen tillkommer 

en del förväntningar om hur individen i fråga ska vara och icke vara, hur hen ska 

handla osv. Interpellation kräver att individen på något sätt känner igen sig i eller 

reagerar på den rollen som man introduceras för. Till exempel när ett barn skriker 

”Pappa!” och mannen reagerar och springer till barnet så har han interpellerats 

med en identitet som pappa, och med denna identitet tillkommer förväntningar om 

hur en pappa ska vara eller icke vara. Detta kallas för subjektsposition, att indivi-

den känner igen sig i interpellationen och accepterar denna roll/identitet. Den ana-

lysfråga jag använt som inkluderar interpellation och subjektsposition har jag 

formulerat så här: Vilka interpellationer sker och vilka sociala positioneringar 

konstrueras? 

 

3.2. Analysprocessen 

 

I min analys har jag använt mig av template analysis style, även kallad teoristyrd 

analys, som går ut på att man i förhand skapar en mall som innehåller kategorier 
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utifrån den teorin eller de teorierna som man har valt att använda i sin studie 

(Malterud 2011). Efter man skapat kategorierna börjar man läsa sitt material och 

systematiskt identifiera enheter som sedan sorteras in i de kategorier som man 

skapat utifrån den valda teorin. Sedan behöver man eventuellt ändra eller revidera 

sina kategorier ifall det känns nödvändigt, men annars fortsätter man med att se 

vad det finns för kopplingar mellan de olika kategorierna. Efter detta återvänder 

man sedan tillbaka till materialet och verifierar de fynd man upptäckt och de slut-

satser man gjort om fynden. Stämmer fynden och slutsatserna överens med 

materialet, kan man fortsätta med att rapportera och sammanfatta det man kommit 

fram till i sin analys.  

 

De kategorier jag har använt i min analys är hämtade ifrån Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) diskursteori. Dessa kategorier är antagonism, hegemonisk inter-

vention, hegemoni, ekvivalenskedja och interpellation. Jag började med att läsa 

böckerna och leta efter händelser, användning av språket och uttalanden som pas-

sade in i någon av dessa kategorier. Malterud (2011) kallar dessa för koder. För att 

kunna återkomma till dessa skrev jag ned sida och vad den handlar om, manuellt. 

För säkerhets skull läste jag om böckerna och märkte att det fanns några relevanta 

koder som jag hade missat vid första läsningen. Efter jag hade läst igenom materi-

alet två gånger läste jag igen enbart de samlade koder och delade upp dem i de 

ovannämnda kategorierna, eller strök de som var irrelevanta och inte passade in i 

någon av dem, för att sedan kunna undersöka ifall det fanns några mönster och 

ifall man kunde dra några slutsatser av dem. Ett problem som uppstod under ana-

lysprocessen var att jag märkte snabbt att jag hade skrivit ner många koder som 

jag tyckte var intressanta men som inte passade in i några av de utvalda kategori-

erna. Här märkte jag hur lätt det är att hamna in på sidospår och tappa bort den 

röda tråden och det var tidskrävande att återgå till dessa koder bara för att sedan 

förstå att de var irrelevanta. De koder som jag valt att använda i min analys är de 

som jag tolkat som relevanta utifrån min teori, som beskriver de olika kategorier-

na på ett begripligt sätt och som är användbara. Detta innebär alltså att jag varit 

tvungen att välja bort andra koder som enligt mig var mindre relevanta eller an-

vändbara utifrån de kategorier som styr analysen.  

 

 

3.3. Validitet och forskarposition 

 

Det är ytterst viktigt som diskursanalytiker att inte låta ens egna åsikter och förut-

fattade meningar överskugga analysen och resultatet. Därför bör forskaren försöka 

distansera sig själv ifrån materialet och analysera det med ”nya ögon”. Enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) är forskaren oftast själv inkluderad i den 

kultur hen undersöker, vilket leder till att hen tar vissa saker för givet och upple-

ver dem som självklarheter, fast det är just dessa självklarheter som forskaren för-

söker att blotta i sitt material. Kvalitativa metoder har kritiserats för att vara för 

subjektiva och att forskarens roll är för stor när det gäller tolkningar och analyser 

av materialet. Ahrne och Svensson (2011) hävdar dock, att denna typ av kritik är 

ogrundad på det sättet att den antyder att det finns ett sätt att studera samhället och 

världen som är helt objektiv. De menar att detta inte är möjligt, utan att forskaren i 
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kvalitativa studier ”måste inta ett perspektiv, välja fokus, metoder, teorier, göra 

urval av miljöer och respondenter” (Ahrne & Svensson 2011, 189). Malterud 

(2011) betonar flera punkter som forskaren ska tänka på när det gäller validitet. 

Jag har kopplat en frågeställning till de validitetskriterier som Malterud (2011) tar 

upp, och dessa har jag haft med mig genom uppsatsarbetet: 

 

1. Intern validitet - ger mitt sätt att studera saken i fråga en tillräckligt omfattande 

bild av studieobjektet?  

2. Extern validitet - är mitt resultat överförbart och i vilka kontexter?  

3. Repeterbarhet – kan någon annan upprepa studien och tillämpa momenten i 

studien?  

4. Konsistens – finns det en röd tråd som följer genom hela studien och håller  

studiens syfte, teori, metod och material samman? 

 

Att forskaren skulle kunna fylla alla krav på validitet är enligt Malterud (2011) ett 

naivt sätt att se på forskning, och istället håller hon med Ahrne & Svensson i att 

kompromisser måste göras, och genom att synliggöra de kompromisser och de 

eventuella problem som dessa kompromisser orsakar, kan forskaren fortfarande 

komma fram till vetenskaplig kunskap. Att forskaren dokumenterar och förklarar 

hur hen gått tillväga i sin forskning höjer validiteten eftersom det gör det möjligt 

för andra att upprepa studien steg för steg (Watt Boolsen 2007). Eftersom det är 

jag, en person med egna erfarenheter, attityder och åsikter som kommer att tolka 

materialet så kan andra ifrågasätta den tolkning som jag förmedlar i min analys. 

Detta är dock fallet i varje diskursanalys och därför är det av särskilt vikt att fors-

karen själv är medveten om sin egen roll och sina förutsättningar, och synliggör 

dem. Min studie är styrd av diskursteori, och dessa ”glasögon” har jag på mig när 

jag läser mitt material och analyserar det. Men så länge jag själv är medveten om 

och gör det tydligt att genom att använda just denna teori har jag fått fram just 

detta resultat, och att resultatet hade kunnat se annorlunda ut hade jag haft en an-

nan teori och/eller metod.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I detta kapitel kommer jag med hjälp av de analysfrågor jag ställde i kapitel 3 att 

svara på de forskningsfrågor som jag ställde i kapitel 1, samt analysera och dra 

slutsatser från resultaten. Resultat av analysfrågorna kommer att presenteras var 

för sig. I första hand presenteras resultat med vissa kopplingar till teorin, men en 

fullständig teoretisk analys sker i efterföljande avsnitt 4.2. 

 

4.1.1. Antagonism 

 

I Jonas Gardells Torka aldrig tårar uppstår det tydlig antagonism mellan identi-

tetsdelarna religiös och homosexuell hos Benjamin, en av huvudkaraktärerna. 

Benjamin, en 19-årig hängiven Jehovas vittne, beskrivs som en ”god tjänare till 

Jehova” vars ”hela liv kretsar kring den församling som han fötts till och vuxit 

upp i” (Gardell 2012, 111). En dag när han går i tjänsten, alltså går från dörr till 

dörr för att berätta om Jehova, träffar han en man som efter en kort pratstund frå-

gar Benjamin ifall han är medveten om att han, Benjamin, är homosexuell. Det 

som händer efter detta anser jag vara brytpunkten i Benjamins identitetsskapande, 

och förhållandet mellan religiös och homosexuell i detta fall är per definition an-

tagonistiskt.  

 
Du vet om att du är homosexuell? Eller hur? Så enkelt mannen hade sagt 

det. Som om det var en struntsak egentligen, en liten detalj som man kunde 

nämna sådär i förbifarten, och som raserade allt. Benjamin vet att han måste 

ha kraft att stå emot. En av de metoder som Satan använder för att vilseleda 

människor är att fresta dem genom att vädja till syndiga begär. Jehova upp-

manar dem att inte ägna sig åt syndiga förehavanden, eftersom han vet att 

detta kommer att skada dem (Gardell 2012, 143). 

 

Följande citat är ett ytterligare exempel på det antagonistiska förhållandet mellan 

Benjamins homosexualitet och religiositet, och det framgår tydligt hur han har 
försökt att kämpa emot och undertrycka sin sexualitet: 

 
Som han bett att Jehova skall befria honom! Hur innerligt har han inte bett 

om att inte falla för otukt och perversitet och istället få leva i kyskhet och 

renhet på det att han inte måtte uteslutas ur församlingen och Guds rike. Så 

helhjärtat han velat vara Jehovas tjänare. Ändå blev han genast igenkänd av 

den andre, av denne pladdrande, fjollige, värdslige man som bara sådär i för-

bifarten passade på att krossa honom, störtade honom ut och ned. Just det. 

Han hade blivit igenkänd! (Gardell 2012, 142) 
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Senare i boken befinner sig Benjamin i en situation där han är i sällskap av flera 

homosexuella män, bland annat Rasmus som han senare blir kär i, som ställer frå-

gor om hur det är att vara Jehovas vittne. En av männen frågar ifall det går att 

både vara Jehovas vittne och homosexuell, varpå Benjamin svarar nekande (Gar-

dell 2012, 246). Då undrar de andra hur Benjamin själv gör och då säger Benja-

min att man måste välja, alltså kan man inte vara både Jehovas vittne och homo-

sexuell enligt honom. Relaterad till detta får man i början av boken en inblick i 

framtiden där Benjamin har valt att leva sitt liv som homosexuell och övergett sin 

religion. Han befinner sig på ett sjukhus där hans AIDS-drabbade pojkvän 

Rasmus ligger på sin dödsbädd. Benjamin läser högt en dikt av Karin Boye och 

det som följer är ett ytterligare bevis på det antagonistiska förhållandet mellan 

homosexuell och religiös: 

 
Den unge mannen som läser fortsätter att läsa. Det är som en besvärjelse. 

Som en bön, nu när han inte längre får be, nu när han förlorat rätten att be. 

Han tänker: Vi som inte längre tror, vi ber också, bara det att ingen lyssnar 

när vi ber (Gardell 2012, 19).  

 

Ett exempel på antagonism ur Kushners Angels in America är citaten där Joe, en 

mormonsk man, blir konfronterad av sin fru, Harper, som vill veta ifall han är 

homosexuell. Hon säger att det är en synd och att det tar död på dem båda, men 

Joe fortsätter att neka sin homosexualitet samtidigt som han verkar erkänna att 

hans frus anklagelse inte är helt inkorrekt i och med att han föreslår att de borde 

be Gud om hjälp. Konversationen nedan följer när Harper fortfarande begär att 

Joe svarar på hennes fråga om hans sexualitet: 

 
HARPER: I forgot the question. Oh yeah. God, is my husband a… 

JOE (Scary): Stop it. Stop it. I’m warning you. Does it make any difference? 

That I might be one thing deep within, no matter how wrong or ugly that 

thing is, so long as I have fought, with everything I have, to kill it. What do 

you want from me, Harper? More than that? For God’s sake, there’s nothing 

left, I’m a shell. There’s nothing left to kill. As long as my behavior is what I 

know it has to be. Decent. Correct. That alone in the eyes of God (Kushner 

2011, 46). 

 

Här ser man hur Joe först förnekar att vara homosexuell och senare erkänner att 

han kanske är det innerst inne, men så länge han förtrycker det till varje pris och 

ber Gud om hjälp så går det att leva sitt liv som en gift mormonsk man. Denna 

relation mellan att vara religiös och homosexuell kan tolkas som antagonistisk i 

och med att det är uppenbart att Joe inte kan vara båda på grund av sin religion.  

 

När det gäller judendomen i det valda materialet, är det svårt att säga huruvida det 

uppstår antagonism mellan att vara religiös och homosexuell hos de judiska karak-

tärerna eller inte. I Angels in America säger den homosexuella mannen Louis att 

han är ”an intensely secular Jew, I didn’t even Bar Mitzvah” (Kushner 2011, 256), 

men läsaren får inte reda på anledningen till detta. I Torka aldrig tårar finns det 

en judisk karaktär, Paul, men de gånger han nämner sin judiska tillhörighet tolkar 

jag det oftast som humoristiskt eller provokativt. Eftersom man inte får lära känna 

Pauls historia när det gäller hans uttalade religiositet är det svårt att säga hur han 

förhåller sig till sin identitet både som religiös och homosexuell. Det finns ett ex-
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empel där han nämner att ortodoxa judar förmodligen skulle stena honom (Gardell 

2012, 252) och här tolkar jag det som att han refererar till sin homosexualitet, men 

det verkar inte hindra honom från att vara jude. Baserat på den informationen man 

får kan det tolkas som att antagonism inte uppstår när det gäller Pauls identitet 

som homosexuell och religiös.   

 

Antagonism mellan identiteterna homosexuell och religiös uppstår alltså både i 

Torka aldrig tårar och Angels in America. Det uppstår hos karaktärer som tillhör 

Jehovas vittnen och mormonism, men det kan tolkas som att en av de judiska ka-

raktärerna har kombinerat både homosexualitet och religiositet i sin identitet vil-

ket då innebär att relationen mellan identiteterna inte är antagonistisk i hans fall. 

 

 

4.1.2. Hegemonisk intervention och hegemoni 

 

Den hegemoniska interventionen som sker i Jonas Gardells Torka aldrig tårar 

börjar med att Benjamin som är Jehovas vittne upptäcker sin homosexualitet och 

vet att han borde kämpa emot sina syndiga tankar och begär, berätta för sin familj 

för att då skulle de kunna be Gud om hjälp – men han gör inte det. I ett exempel 

försöker Benjamin genom att besöka en offentlig herrtoalett vid Centralstationen i 

Stockholm, en mötesplats för homosexuella män, bevisa Gud och sig själv att han 

inte är som de andra männen där, bara om han lyckas kissa framför dem utan att 

delta i någon slags sexuell akt, och sedan gå därifrån. Fastän han lyckas göra detta 

slutar citaten med att Benjamin tänker på en av männen han såg på herrtoaletten 

som uppenbarligen var homosexuell: ”På inga villkor ville Benjamin bli som han. 

Men visste att han redan var det” (Gardell 2012, 175). Dessa händelser visar alltså 

kampen som pågår hos Benjamin, han pendlar mellan identiteterna religiös och 

homosexuell, och försöker inte på något sätt att kombinera dessa två, vilket tyder 

på att någon av de två identiteterna måste vinna för att nå hegemoni. Denna he-

gemoniska intervention når sin höjdpunkt när Benjamin träffar Rasmus, en av 

huvudkaraktärerna, som han blir kär i. Benjamin säger att det inte går att vara 

både homosexuell och Jehovas vittne, utan man måste välja, och det gör han till 

slut – han väljer att vara homosexuell och överge sin religion (Gardell 2012, 252). 

I och med detta val finns det en enda dominerande identitet kvar, alltså har hege-

moni nåtts.  

 

Det sker en hegemonisk intervention i Angels in America hos den mormonska 

mannen Joe. Det hela börjar med att hans fru konfronterar honom om hans sexua-

litet och misstänker honom för att vara homosexuell, varpå Joe förnekar, men fö-

reslår ändå senare att de tillsammans skulle be Gud om hjälp. Ändå fortsätter Joe 

att utforska sin homosexualitet och även erkänner för sin mycket religiösa 

mamma att han är homosexuell (Kushner 2011, 38). Senare uppstår det ännu ett 

bråk mellan Joe och hans fru Harper där Joe säger: 

 
Forget about that. Just listen. You want the truth. This is the truth. I knew 

this when I married you. I’ve known this I guess for as long as I’ve known 

anything, but… I don’t know, I thought maybe that with enough effort and 

will I could change myself… But I can’t… (Kushner 2011, 83) 
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Här belyser Joe den hegemoniska interventionen som har pågått länge i hans liv, 

och att han försökt att förtrycka sin homosexualitet och leva som religiös istället. 

Nästa instans där man börjar se att den homosexuella identiteten börjar bli domi-

nerande är när Joe sitter bredvid Louis, en homosexuell man från hans arbetsplats, 

och vill smeka hans ansikte. Då säger Joe ”I’m going to hell for doing this” 

(Kushner 2011, 122), men fortsätter och scenen slutar med att de kysser varandra 

och Joe följer med Louis hem. Här har man för tillfället nått hegemoni där Joes 

homosexuella identitet har tagit övergreppet och dominerar. Joe och Louis har ett 

kort förhållande och Joe säger till och med att han älskar Louis. Joe brukar bära en 

tempelklädnad, men när Louis upptäcker detta och blir chockad säger Joe att han 

kan sluta bära den. Louis undrar dock hur Joe skulle kunna sluta med det om det 

är en del av honom och hans tro varpå Joe svarar: ”I know how you feel, I keep 

expecting divine retribution for this, but… I’m actually happy. Actually” (Kush-

ner 2011, 203). Här finns det spår av att det faktiskt är möjligt att både vara ho-

mosexuell och religiös. Joe har inte övergett sin religion helt, och trots att han 

väntat på någon slags gudomlig bestraffning på grund av hans homosexualitet, så 

har det inte hänt och Joe känner sig lycklig. Detta förhållande tar dock slut ganska 

fort, och då försöker Joe övertala sin fru att ta tillbaka honom genom att säga att 

han har förändrats och att han skäms för det han har gjort (Kushner 2011, 272). 

Här har Joe uppenbarligen ändrat sin åsikt om antingen hans identitet som homo-

sexuell eller om möjligheten att vara både homosexuell och religiös. Läsaren får 

dock inte veta vad som händer sen eftersom detta är det sista man får veta om Joe. 

 

4.1.3. Ekvivalenskedja 

 

I ett exempel på en ekvivalenskedja ur Torka aldrig tårar beskrivs den homosex-

uella mannen bland annat som sjuk, lastbar, omoralisk och onaturlig. Dessa attri-

but får de homosexuella sig tillskrivna, och det är denna avvikande bild av homo-

sexuella som är dominerande i samhället. Ett exempel på detta är när det beskrivs 

hur unga homosexuella män försöker att hitta något att identifiera sig med i böck-

erna: 

 
Och sedan satt man där på huk med bultande hjärta och försökte läsa om sig 

själv, och man läste orden ’sjuklig’ och ’avvikande’, man läste orden ’olyck-

lig’, ’fördärvad’ och ’perverterad’, man läste orden ’lastbar’, ’abnorm’, 

’motbjudande’, och ’oönskad’ – och alla dessa ord välkomnade man, för de 

bekräftade åtminstone att man existerade och att det fanns andra som var li-

kadana (Gardell 2012, 79-80). 

 

Homosexualitet beskrivs i denna ekvivalenskedja också som ”en övergående fas i 

tonåren då man ju kunde vara lite osäker på sig själv och sin sexualitet” (Gardell 

2012, 80). Det är också tydligt i Torka aldrig tårar att en homosexuell man inte 

kan vara religiös, inte om man är Jehovas vittne i alla fall. Är man alltså homo-

sexuell så är man inte Jehovas vittne och vice versa. En av karaktärerna är dock 

jude och öppet homosexuell, men antyder att de ortodoxa judarna skulle stena 

honom (Gardell 2012, 252). Dock huruvida denna karaktär anser sig vara religiös 

eller inte är enligt min åsikt ambivalent eftersom de få tillfällen han nämner sin 

judiska tillhörighet är oftast av humoristiskt eller provokativt art. 
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I Angels in America beskrivs homosexuella av Roy Cohen, en av huvudkaraktä-

rerna som själv vägrar att erkänna sin homosexualitet, som utan makt och infly-

tande. Enligt den ekvivalenskedjan som Roy Cohen beskriver är man antingen 

homosexuell och svag, eller heterosexuell och inflytelserik, och att sexualitet har 

egentligen ingenting med vem man har sex med att göra, utan handlar mer om var 

man befinner sig i hierarkin (Kushner 2011, 51). Det finns ett stycke där homo-

sexuella beskrivs som en mardröm som den riktiga världen har, och att de inte 

spelar någon roll (Kushner 2011, 168). Ett annat exempel i Angels in America är 

när sjuksköterskan Belize vill att Louis, som är jude, ska recitera Kaddish, en bön 

på hebreiska. Belize tycker att de på detta sätt ska tacka Roy, som precis har dött, 

för läkemedel som de ska stjäla från honom. Louis vägrar initialt på grund av att 

Roy var en hemsk människa och säger följande:  

 
My New Deal Pinko Parents in Schenectady would never forgive me, 

they’re already so disapointed,”He’s a fag, he’s an office temp, and now 

look, he’s saying Kaddish for Roy Cohn.” (Kushner 2011, 255f).  

 

Här beskriver alltså Louis hur hans judiska föräldrar är besvikna på honom på 

grund av hans sexualitet, alltså antyder han att de, och möjligtvis han själv, tycker 

att homosexuell och religiös/jude inte tillhör samma ekvivalenskedja. 

 

Det gemensamma för det material jag har använt i den här undersökningen är att 

det inte finns några tydliga exempel där det uttrycks att homosexuell och religiös 

ingår i samma ekvivalenskedja. 

 

4.1.4. Interpellation och subjektsposition 

 

I Torka aldrig tårar sker flera interpellationer. I början av boken säger till exem-

pel en av Rasmus kompisar till honom ”Jamen, du måste ju vara homosexuell!” 

och detta betraktar Rasmus som hans komma ut-historia (Gardell 2011, 44-45). 

Alltså sker det identifikation hos Rasmus och han accepterar subjektspositionen 

homosexuell.  

 

Ett annat exempel på interpellation ur Gardells bok är den tidigare nämnda citaten 

där det beskrivs hur unga homosexuella män försöker att hitta något om homo-

sexualitet i litteratur att identifiera sig med. Det som man hittar beskriver homo-

sexuella med ord som sjuklig, avvikande, perverterad och oönskad och liknande, 

men ändå låter man sig interpelleras av dessa negativa egenskaper bara för att få 

bekräftelse på att man över huvud taget existerar (Gardell 2011, 79f). Här accepte-

rar man återigen subjektspositionen homosexuell, fast i en negativ bemärkelse.  

 

I Angels in America sker interpellation när Roy kallar Belize för “butterfingers 

spook faggot nurse” och undrar varför han skulle vilja hjälpa honom, varpå Belize 

svarar “Consider it solidarity. One faggot to another” (Kushner 2011, 160-161). 

Alltså interpelleras båda som homosexuella av varandra eftersom Roy inte säger 

emot när Belize kallar honom för homosexuell, och Belize i sin tur reagerar och 

bekräftar sin identitet som homosexuell. Fast Roys sätt att tilltala Belize är stö-

tande verkar Belize vara likgiltig och reagerar inte på det, och svarar med att in-

terpellera Roy som det han kallade Belize.  
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Interpellationer som leder till subjektspositioner förekommer alltså både i Torka 

aldrig tårar och Angels in America. I den förstnämnda finns det dock två tydliga 

typer av interpellationer, negativa och positiva, som i sin tur leder till negativa 

respektive positiva subjektspositioner när det gäller homosexualitet.  

4.2. Analys 

I detta avsnitt kommer jag att analysera och tolka resultatet utifrån det teoretiska 

perspektivet jag använder mig av, alltså Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

diskursteori. Torka aldrig tårar och Angels in America kommer att redogöras för 

separat under de kategorierna som jag använt i avsnitt 4.1. I min studie har mest 

fokus lagts på karaktärerna Benjamin från Torka aldrig tårar och Joe från Angels 

in America eftersom man får följa deras identitetsskapande mer utförligt, vilket i 

sin tur gör det mer givande och meningsfullt att analysera. Det finns andra instan-

ser som handlar om andra karaktärer, men dessa karaktärers utveckling får man 

inte följa lika utförlig och noggrant, vilket gör det svårt att göra en närmare analys 

på deras identiteter.  

 

Antagonism mellan identiteterna religiös och homosexuell förekommer både i 

Torka aldrig tårar hos karaktären Benjamin och Angels in America hos karaktä-

ren Joe, alltså hindras den ena av den andra, och därför måste individen välja mel-

lan de två. Alltså genom att använda denna teori på Torka aldrig tårar och Angels 

in America kan man konstatera att i dessa fall kan man inte vara både religiös och 

homosexuell, utan den ena utesluter den andra. Detta val gör man genom en he-

gemonisk intervention, vilket också förekommer både i Torka aldrig tårar och 

Angels in America. En hegemonisk intervention har lyckats när en enda identitet 

dominerar, och detta tillstånd kallas för hegemoni. I Torka aldrig tårar börjar den 

hegemoniska interventionen hos karaktären Benjamin när han blir interpellerad 

som homosexuell av karaktären Paul. Denna igenkänning startar en identitetskris 

hos Benjamin och han börjar pendla mellan homosexuell och religiös eftersom 

det, enligt honom, inte går att vara både och. Dessa två identiteter slåss om den 

dominerande platsen, och till slut nås hegemoni när Benjamin väljer den homo-

sexuella identiteten över den religiösa. Alltså följer denna händelsekedja den som 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar i sin diskursteori när det gäller 

identitetsskapandet. I Angels in America börjar den hegemoniska interventionen 

hos Joe på liknande sätt som hos Benjamin, han blir också interpellerad som ho-

mosexuell av någon annan, och då startar kampen mellan att vara homosexuell 

eller religiös. I och med att han uttrycker sig på ett sätt som antyder att man inte 

kan vara både homosexuell och religiös, och att han också börjar pendla mellan 

dessa två identiteter, belyses antagonismen. Hegemoni nås tillfälligt när Joe har 

ett kort förhållande med Louis, och då verkar den homosexuella identiteten ha 

tagit den dominerande positionen. Dock börjar den hegemoniska interventionen 

igen när Louis gör slut med Joe. Det sista läsaren får veta om Joe är att han försö-

ker övertala sin fru Harper att ta tillbaka honom, och att han enligt sig själv har 

förändrats och skäms över det han har gjort. Det verkar som att den religiösa iden-

titeten är på väg att bli den dominerande identiteten igen, men det får läsaren ald-

rig veta eftersom Joes historia i pjäsen tar slut precis här. Trots detta ser man att 

händelsekedjan återigen stämmer överens med den som Winther Jørgensen och 



27 
 

Phillips (2000) presenterar i sin diskursteori. Alltså först uppstår antagonism, detta 

upplöses genom en hegemonisk intervention, vilket resulterar i hegemoni. Skill-

naden är att i Torka aldrig tårar är hegemonin mer slutgiltig eftersom Benjamin 

klart och tydligt väljer sin homosexuella identitet över sin religiösa identitet, me-

dan i Angels in America är den bara tillfällig eftersom Joe pendlar mellan de två 

identiteterna. 

 

Interpellation förekommer i Torka aldrig tårar och Angels in America och spelar 

en stor roll i både Benjamins och Joes identitetsutveckling. Det är just interpellat-

ion som sätter igång den hegemoniska interventionen hos dem, orsakat av det an-

tagonistiska förhållandet mellan identiteterna religiös och homosexuell. I Benja-

mins fall är det en annan homosexuell man som genom att högt säga ”Du vet om 

att du är homosexuell? Eller hur?” får Benjamin att inse både att han själv är ho-

mosexuell och att andra också kan se det (Gardell 2012, 140). Just i denna instans 

skapar interpellation en subjektsposition, en homosexuell man, som upplevs som 

negativ av Benjamin, men som han ändå identifierar sig med och accepterar. 

Denna negativa subjektsposition som ett resultat av interpellation är ett återkom-

mande fenomen i Torka aldrig tårar. Ett annat exempel är beskrivningen på hur 

de homosexuella försöker att hitta något om sig själva i böckerna, och även om 

det enda de hittar är mycket negativa beskrivningar om dem, accepterar de dem 

för att på något sätt få bekräftelse på sin existens. Det förekommer inte lika myck-

et interpellation i Angels in America, men även där är de enstaka instanserna av 

negativ bemärkelse, som till exempel i konversationen mellan Roy och Belize 

nämnt i resultatdelen. Roy använder ett förolämpande ord faggot när han adresse-

rar Belize, och denna illamenade interpellationen accepterar Belize, men verkar 

ändå likgiltig. Det som Althusser (1976) och Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) menar är att för att en interpellation ska lyckas så krävs det en identifikat-

ion och igenkännande hos den personen som ska interpelleras. De gör inte anspråk 

på huruvida interpellation kan vara av negativ bemärkelse eller inte, eller huruvida 

interpellation kan ske genom skrift eller inte, men i och med att de ovannämnda 

instanserna innehåller acceptans, igenkännande och identifikation så tolkar jag de 

som interpellation. Alltså, enligt min tolkning stämmer den teoretiska beskriv-

ningen om interpellation överens med den fiktiva representationen som Torka 

aldrig tårar och Angels in America erbjuder läsaren. 

 

De ekvivalenskedjorna som är mest synliga både i Torka aldrig tårar och Angels 

in America motsvarar konstruktionen av en ekvivalenskedja beskriven av Winther 

Jørgensen och Phillips (2000). I den förstnämnda beskrivs homosexuella oftast 

med negativa ord såsom sjuklig, avvikande, perverterad, lastbar osv, och dessa 

diskursiva konstruktioner beskriver inte bara hur man är, men samtidigt också hur 

man inte är (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Säger man då att homosexuella 

är avvikande så säger man samtidigt att de inte kan vara normala. I och med att i 

Torka aldrig tårar Benjamin uttryckligen säger att man inte kan vara både homo-

sexuell och Jehovas vittne, så är det tydligt att religiös och homosexuell inte ingår 

i samma ekvivalenskedja i detta sammanhang. I Angels in America ser man inte 

lika tydliga ekvivalenskedjor, men de instanser där de beskrivs får homosexuella 

attribut som svag och maktlös i jämförelse med heterosexuella. 
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4.3. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer jag att svara på frågeställningarna presenterade i inled-

ningskapitlet. Varje fråga kommer att tas upp och besvaras för sig. De frågor jag 

ställde till Jonas Gardells roman Torka aldrig tårar och Tony Kushners pjäs-

manus Angels in America var: 

 

 

 

 Hur konstrueras identitet diskursivt när det gäller kombinationen av 

homosexualitet och religiositet? 

 Vilka faktorer påverkar formandet av homosexuella mäns reli-

giösa/icke-religiösa identitet? 

 Hur påverkar homosexualitet och religiositet varandra i formandet av 

identitet?  

 

 

4.3.1. Hur konstrueras identitet diskursivt när det gäller kombinationen av 

homosexualitet och religiositet? 

 

Baserad på resultatet av denna studie med utgångspunkt i den för den här studien 

valda diskursteorin är alla de begrepp som jag använt som kategorier när template 

analysis style genomförts viktiga i konstrueringen av identiteter när det gäller 

kombinationen av homosexualitet och religiositet. Dessa begrepp är: antagonism, 

hegemonisk intervention, hegemoni, interpellation och ekvivalenskedja. Med hjälp 

av dessa verktyg har jag kommit fram till att homosexualitet och religiositet inte 

går att kombinera i det valda materialet, alltså är relationen mellan dessa identite-

ter antagonistisk. Anledningen till detta är att det uppstår antagonism, konflikt, 

mellan dessa två identiteter, vilket betyder att de hindras av varandra och därför 

måste man välja den ena eller den andra. Detta gör man genom en hegemonisk 

intervention där de två identiteterna slåss om den dominerande platsen, och när 

det finns bara en enda dominerande identitet kvar, då är den hegemoniska inter-

ventionen upplöst och hegemoni uppstår.  

 

Det finns dock ett undantag då karaktären Joe i Angels in America för en liten 

stund kan både anses vara religiös och homosexuell. Detta utmanar Winther Jør-

gensen och Phillips (2000) teori om hegemoni som ett resultat av en hegemonisk 

intervention mellan två identiteter som står i konflikt med varandra, och där bara 

en enda identitet står kvar som den dominerande. Här verkar Joe ha nått hegemoni 

trots att två från början motstridiga identiteter fortfarande är lika dominerande. 

Detta tillstånd håller sig dock en kort tid och slutar med att en hegemonisk inter-

vention uppstår igen och slutar med att Joe gör anspråk på att han har ändrats och 

skäms för den homosexuella identiteten. Alltså om man ser på det hela som en 

process så slutar det med en enda dominerande identitet, vilket stämmer överens 

med att antagonism mellan två identiteter leder till en hegemonisk intervention, 

vilket i sin tur leder till att individen väljer en av identiteterna och förtrycker eller 

överger den andra för att hegemoni ska nås. Detta gäller identiteterna religiös och 

homosexuell i min studie eftersom det var just dessa två jag ville fokusera på och 

undersöka.  
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4.3.2. Vad påverkar formandet av homosexuella mäns religiösa/icke-

religiösa identitet? 

 

Det som påverkar formandet av en religiös respektive icke-religiös identitet hos 

homosexuella män i Torka aldrig tårar och Angels in America som jag kommit 

fram till genom min undersökning visar på antagonism, en konflikt, som uppstår 

mellan identiteterna religiös och homosexuell. Denna konflikt är ett avgörande 

element i identitetsskapandet och sätter igång processen där individen känner sig 

tvingad att välja den ena eller andra. De religiösa grupperingar som jag haft som 

utgångspunkt i min undersökning är mormonism, Jehovas vittnen och judendom 

eftersom de religiösa karaktärerna som jag använt som exempel i mitt material 

tillhör dessa religiösa grupper. I båda fallen uttrycks det tydligt att det inte går att 

vara både homosexuell och religiös, och det är precis detta antagonistiska förhål-

lande mellan två motstridiga identiteter som är startpunkten i en process som leder 

till en enda kvarstående och dominerande identitet enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) diskursteori.  

 

4.3.3. Hur påverkar homosexualitet och religiositet varandra i formandet av 

identitet?  

 

Enligt det jag kommit fram till genom min undersökning och genom det material 

jag har valt och den teori jag använt, påverkar homosexualitet och religiositet 

varandra negativt. De ingår inte i samma ekvivalenskedja förutom en enstaka 

gång, men även där nämner denna homosexuella man som anser sig vara jude, att 

de ortodoxa judarna skulle nog stena honom på grund av hans sexualitet, alltså 

påverkar homosexualitet hans religiositet negativt i bemärkelsen att de andra ser 

det som något fel och icke-judiskt. Det framgår inte ifall det handlar om hans egna 

tolkningar och uppfattningar om judendomen, men oavsett kan man konstatera att 

dessa två identiteter har en negativ inverkan på varandra. Förutom detta undantag 

verkar homosexualitet och religiositet utesluta varandra i det material som stude-

rats, man måste välja den ena eller den andra, som till exempel i fallet Benjamin i 

Torka aldrig tårar och Joe i Angels in America. Allra tydligast är Benjamins fall 

där han själv säger att man inte kan vara både Jehovas vittne och homosexuell, 

utan man måste välja. Han nämner också att han förlorade sin rätt att be när han 

valde att vara homosexuell, och att ingen skulle höra hans bön ändå även om han 

skulle be. Det finns ingen skillnad mellan Torka aldrig tårar och Angels in Ame-

rica när det gäller hur homosexualitet och religiositet påverkar varandra i forman-

det av identitet. Resultatet är samstämmigt mellan Torka aldrig tårar och Angels 

in America. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i fyra delar. I den första delen reflekterar jag kring den 

teori jag har valt och tillämpat på mitt material. I den andra delen reflekterar jag 

kring min metod och validitetskriterier med avseende på metoden. Den tredje 

delen handlar om empirisk reflektion där jag jämför det resultat jag kommit fram 

till genom min studie med tidigare forskning som jag nämnt i forskningsgenom-

gången. Sist kommer jag att avsluta kapitlet med avslutande reflektioner där jag 

bland annat lyfter fram de nya frågor som man eventuellt skulle kunna svara på 

genom nya studier.  

 

5.1. Teoretisk reflektion 

 

I denna studie har jag använt Winther Jørgensen och Phillips (2000) utvecklade 

diskursteori vilken är baserad på Laclau och Mouffes (2008) poststrukturalistiska 

teori. Denna teori innehåller verktyg för att undersöka och analysera hur identite-

ter skapas diskursivt, och ur dessa begrepp valde jag antagonism, hegemonisk 

intervention, hegemoni, ekvivalenskedja, interpellation och subjektsposition som 

de begrepp jag skulle använda som mina analysverktyg. Dessa begrepp ansåg jag 

vara relevanta med tanke på studiens syfte, vilket var att göra en kvalitativ diskur-

sanalys av homosexuella mäns identiteter med fokus på huruvida relationen mel-

lan religiös och homosexuell är antagonistisk i Torka aldrig tårar och Angels in 

America. Diskursteori innehåller en mängd olika begrepp som man skulle kunna 

använda i en diskursanalys om identitet, men inom ramen för en C-uppsats ansåg 

jag att ett urval var nödvändig för att kunna göra en studie som både omfångs- 

och innehållsmässigt stämmer överens med de krav och ramar som en C-uppsats 

har. Eftersom diskurs är ett centralt begrepp inom diskurspsykologi så anser jag 

att diskursteori är en fungerande teori att använda sig av, speciellt om man ser på 

identitet som en diskursiv konstruktion. Horne, Lease och Noffsinger-Frazier 

(2005) och Schuck och Liddle (2001) kom fram till i sina studier att konflikten 

mellan religiositet och homosexualitet hade en negativ påverkan i respondenter-

nas psykiska välmående, och därför anser jag att min studie är relevant inom det 

religionspsykologiska fältet. Syftet med uppsatsen var inte att varken falsifiera 

eller verifiera denna teori, utan snarare använda de utvalda begreppen som den 

erbjuder som ett verktyg för att kunna analysera och undersöka identitetsskapande 

som ett diskursivt fenomen. Det är svårt att bidra med teoriutveckling när man 

skriver en C-uppsats, men något jag möjligtvis bidragit med är att jag tillämpat 

denna teori på nytt material och på det sättet fått fram ny information om hur 

identiteter konstrueras när det gäller kombinationen religiös och homosexuell, 

samt att i det för den här uppsatsen valda materialet fanns det spår av möjligheten 

att religiositet och homosexualitet faktiskt går att kombinera i sin identitet, vilket 

då utmanar diskursteorin. Det som kan ses som en nackdel med denna teori är att 
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den är, som många andra teorier, abstrakt, samt de begrepp som jag valt att an-

vända i min analys, men å andra sidan bidrar abstrakt teori till att höja abstrakts-

nivån och reflektionsnivån.  

 

 

5.2. Metodisk reflektion 

 

I denna uppsats har jag använt en blandning av diskursanalys och template analy-

sis style som metod. Från diskursteori har jag använt teoretiska begrepp som ka-

tegorier vilket jag kombinerat med template analysis style. På detta sätt visste jag 

exakt vad det var jag skulle leta efter och vad jag skulle göra med upptäckterna, 

vilket gjorde att det var ett effektivt sätt att komma igång och använda metoden. 

Man skulle dock kunna ifrågasätta mitt val av metod och säga att genom att foku-

sera på förutbestämda kategorier kan jag ha missat något väsentligt som inte pas-

sade in i någon av de utvalda kategorierna och således påverkat resultatet. På 

grund av att jag fokuserat på vissa kategorier som jag har hämtat ur den teori som 

jag valt, kan man hävda att det är ett sätt att hitta just det man letar efter i sitt 

material. Detta skulle man kunna antingen falsifiera eller verifiera genom en mer 

omfattande studie på samma material fast med en annan metod, eller möjligtvis 

samma metod men mer omfattande. Samtidigt är Malterud (2012) och Ahrne & 

Svensson (2011) överens om att som forskare måste man göra kompromisser, och 

att genom att synliggöra de kompromisser man gjort och hur de kan påverka stu-

dien och resultatet kan man få fram vetenskaplig kunskap. Jag vill också poäng-

tera att utifrån mitt resultat och analys kan man inte generalisera huruvida relat-

ionen mellan religiös och homosexuell är antagonistisk eller inte, eller hur identi-

tetsskapande går till i de fall där denna relation är antagonistisk, utan jag har ge-

nom min teori och metod visat hur man kan tolka dessa element just i Torka 

aldrig tårar och Angels in America.  

 

Det material som har använts i denna studie består av en roman, Torka aldrig 

tårar, och ett pjäsmanus, Angels in America. Fördelen med dessa verk är att båda 

handlar om religiositet och homosexualitet vilket var det viktigaste kravet för att 

materialet kunde användas i denna studie. Dessutom äger berättelserna rum unge-

fär samtidigt på 1980-talet, den ena i USA och den andra i Sverige, vilket ger en 

bredare samhällelig kontext. Det uppstod en nackdel med Angels in America un-

der analysprocessen, nämligen att den består endast av repliker vilket gör att det 

enda man kan analysera är det som karaktärerna faktiskt säger, och det de tänker 

på och berättarrösten faller bort helt och hållet. Jag upplevde därför att tillämp-

ningen av teorin på Torka aldrig tårar var enklare och resultatet mer tillfredsstäl-

lande jämfört med Angels in America. Hade jag kunnat göra något annorlunda så 

skulle jag ersätta Angels in America med något annat som mer skulle motsvara 

Torka aldrig tårar i sin art, en annan roman till exempel. Jag anser emellertid att 

mitt val av material har fungerat och jag har fått mycket information som jag se-

dan kunnat analysera, trots de svårigheter som har uppstått under processen. 

Dessa svårigheter gällande materialet kan även ses som något positivt i och med 

att jag har varit tvungen att reflektera över min metod, och teori, mer än vad jag 

kanske hade gjort om allt hade varit solklart från början till slut. 
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När det gäller studiens validitet och de fyra frågeställningar om validitetskriterier 

jag redovisade under avsnitt 3.3. anser jag att jag uppnått dem, åtminstone i viss 

mån. Sättet jag studerat på ger en tillräckligt omfattande bild av studieobjektet i 

fråga eftersom jag har inkluderat olika begrepp som på olika sätt fungerar som ett 

verktyg för en diskursanalys av identitet, alltså fylls kraven på internt validitet. 

Jag anser att studiens resultat är överförbart inom det diskursiva fältet eftersom 

det är just diskursiva konstruktioner och fenomen som är i fokus i min studie, 

alltså fylls kraven på externt validitet. Det är viktigt att poängtera att eftersom 

materialet som använts i denna studie är fiktivt så går det inte att hävda att resul-

tatet är överförbart inom det diskursiva fältet när det gäller studier baserade på 

empiri. Det validitetskriterium som möjligtvis inte fylls helt är repeterbarhet ef-

tersom tolkning spelar så stor roll genom hela studien, och då är det möjligt att 

resultatet hade sett annorlunda ut om någon annan hade genomfört studien och 

möjligtvis tolkat materialet på ett annat sätt. Jag anser dock att eftersom jag tyd-

ligt förklarat hur jag tolkat och använt de diskursteoretiska begrepp jag valt att 

inkludera i min studie så kan man förstå hur och varför jag kommit fram till mitt 

resultat. Det sista validitetskriteriet som jag tog upp i avsnitt 3.3. gäller konsi-

stens. Jag anser att detta krav fylls eftersom det finns en tydlig röd tråd som följer 

genom hela studien som håller samman studiens syfte, teori, metod och material, 

och jag svarar på de frågeställningar som jag ställde i början av uppsatsen och 

håller mig inom de ramar som de gav mig. 

 

 

5.3. Empirisk reflektion 

 

Genom att tillämpa diskursteori på mitt material har jag kommit fram till att relat-

ionen mellan religiös och homosexuell är antagonistisk i de flesta fall i Torka 

aldrig tårar och Angels in America. De hindras av varandra och är motstridiga, 

vilket i sin tur leder till att individen känner sig tvingad att välja den ena eller den 

andra. Det finns ett undantag i Torka aldrig tårar där en judisk karaktär kan anses 

vara både religiös och homosexuell. Jag vill betona att detta har jag kommit fram 

till genom att tillämpa diskursteori på mitt material, och det går inte att dra gene-

rella slutsatser om huruvida relationen mellan religiös och homosexuell är anta-

gonistisk eller inte. Horne, Lease och Noffsinger-Frazier (2005) påpekar att sam-

tida diskurser kring homosexualitet och religiositet vidmakthåller den generella 

uppfattningen att dessa två är oförenliga. Det är viktigt att poängtera att det resul-

tat jag kommit fram till kan bero på att det material som använts i denna uppsats 

är skrivet inom just denna diskurs som vidmakthåller uppfattningen om homo-

sexualitet och religiositet som oförenliga, och därmed ingår i diskursiva kon-

struktioner om oförenlighet. Min avsikt var inte att skriva min uppsats inom 

denna diskurs och jag anser inte att jag har gjort det heller, utan jag har studerat 

diskurser/identiteter i mitt material, vilket i sin tur har lett till nya insikter om just 

detta material i denna kontext. 

 

Schuck och Liddle (2001) kom fram till i sin studie om LGB-personers upplevel-

ser om konflikt mellan religion och sexuell läggning att två tredjedelar av respon-
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denterna hade upplevt en sådan konflikt, och 33 % av respondenterna hade löst 

denna konflikt genom att överge sin religion. Detta sätt att lösa problemet stäm-

mer överens med Benjamins val att överge sin religion för att kunna vara homo-

sexuell istället. Mark Henrickson (2007) stödjer detta genom att påpeka hur, en-

ligt hans studie, en kristen identitet och en LGB-identitet är oförenliga.  

 

I Angels in America försöker Joe under en kort tid kombinera religiositet och ho-

mosexualitet i sin identitet, men misslyckas och försöker att återvända till sin re-

ligiösa identitet och bli av med den homosexuella. Alltså ser man spår av det som 

Ganzevoort, van der Laan och Olsman (2011) kallar för pendlande livsstil vilket 

innebär att man i vissa sammanhang identifierar sig själv som homosexuell och i 

vissa som religiös, men inte båda två samtidigt. De påpekar dock att denna pend-

lande livsstil inte är hållbar, eftersom det är svårt att hålla dessa två livsstilar isär, 

precis som i Joes fall. 

 

Det finns dock ett undantag i Torka aldrig tårar där karaktären Paul verkar vara 

både religiös och homosexuell. Ganzevoort, van der Laan och Olsman (2011) 

kom fram till fyra förhandlingssätt genom deras studie om homosexuella mäns 

och kvinnors identitetskonflikter mellan homosexuell och religiös, varav en var 

integration där individen inte upplever konflikt mellan att vara religiös och ho-

mosexuell, utan kan kombinera dessa två samtidigt. Paul är mycket medveten om 

att de ortodoxa judar inte skulle acceptera hans homosexualitet, men i och med att 

Paul ändå anser sig vara jude och homosexuell, verkar det som att han har tolkat 

om religionen, och detta hade 40 % av respondenterna gjort i Schuck och Liddles 

(2001) studie. 

 

Eftersom de studier som jag inkluderat i forskningsgenomgången hittades genom 

breda sökningar kan det vara möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om jag 

hade gått igenom mer av träffarna. Alla dessa studier, min inkluderad, är gjorda i 

västerländska kontexter och därför vill jag betona att det inte går att studera ant-

agonism mellan religiös och homosexuell som ett universellt fenomen med hjälp 

av dessa studier, och det var inte heller syftet med min studie. Detta är dock något 

som man skulle kunna göra genom en mer omfattande studie där man skulle in-

kludera flera länder och religioner. Det skulle också vara intressant att kombinera 

diskursteori med Bakhtins och Hollways teorier om diskurs som Ekedahl (2010) 

använt i sin studie, och göra en mer omfattande studie om identiteter på det sättet 

- exempelvis gå vidare utifrån Hollways diskurser om sexualitet och fokusera på 

homosexuella diskurser, samt använda Bakthins teori om auktoritativa och dialo-

giska diskurser på material som inkluderar homosexualitet och religiositet.  

 

 

5.4. Avslutande reflektion 

 

Att göra en diskursanalys om identitet och relationen mellan religiös och homo-

sexuell har varit mycket givande och jag har lärt mig mycket. Innan jag började 

detta arbete och visste bara vad jag skulle vilja studera, alltså relationen mellan att 

vara religiös och homosexuell, hade jag en bild på de två som oförenliga i de 
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flesta delar av världen, men att det inte var något större problem i Sverige. Dock 

kunde jag inte basera denna bild på något mer konkret och därför ville jag lära 

mig mer om det och se ifall min bild på detta fenomen skulle visa sig vara korrekt 

eller inte. Genom att lära mig om diskurser och speciellt om diskursteori lärde jag 

mig hur man kan se på identitet med de ”glasögon” som man har på sig som dis-

kursanalytiker, samtidigt som jag lärde mig att detta bara är ett sätt att förstå och 

analysera identitet och hur den konstrueras. Min bild på det antagonistiska förhål-

landet mellan religiös och homosexuell stämde överens med delar av tidigare 

forskning som gjorts om detta ämne på många sätt, men det som var helt nytt för 

mig var just hur detta förhållande kan anses vara negativt och antagonistiskt. Ti-

digare forskning och även min studie visade dock att det finns människor som är 

både religiösa och homosexuella, vilket väckte en fråga hos mig: vad är det som 

gör att vissa upplever religiositet och homosexualitet som oförenliga när andra 

kan kombinera dem? Under mitt arbete upptäckte jag också att kristendom var 

överrepresenterad i forskning inom detta ämne, och därför tycker jag att det vore 

intressant och studera ifall det skulle gå att göra en liknande studie fast med fokus 

på andra religioner, till exempel islam, hinduism eller buddhism, och se ifall re-

sultatet skulle likna resultaten av studier om kristendom, eller jämföra flera relig-

ioner med varandra i en större studie.  
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Sammanfattning 

Syftet i denna studie var att göra en kvalitativ diskursanalys av homosexuella 

mäns identiteter och fokusera på relationen mellan identiteterna homosexuell och 

religiös hos homosexuella män i skönlitteratur. För att kunna närma sig och ana-

lysera detta fenomen formulerades tre frågor: hur konstrueras identitet diskursivt 

när det gäller kombinationen av homosexualitet och religiositet, vad påverkar 

formandet av homosexuella mäns religiös/icke-religiös identitet och hur påverkar 

homosexualitet och religiositet varandra i formandet av identitet?  

 

Den teori som används i denna studie är diskursteori som innehåller de följande 

begrepp som har valts och använts för att kunna analysera materialet: antagonism, 

hegemonisk intervention, hegemoni, interpellation, subjektsposition och ekviva-

lenskedja. Dessa begrepp tillsammans med template analysis style användes för 

att kategorisera och göra en kvalitativ diskursanalys av materialet. Materialet i 

denna studie består av Jonas Gardells roman Torka aldrig tårar utan handskar, 1. Kär-

leken och Tony Kushners pjäsmanus Angels in America: A Gay Fantasia on National 

Themes. Materialet valdes på grund av de gemensamma teman, homosexualitet och reli-

giositet, som förekommer i båda verken. De tre religiösa grupper som förekommer i dessa 

verk är Jehovas vittnen, mormonism och judendom.  

 

Resultatet visar att relationen mellan identiteterna homosexuell och religiös 

mestadels är antagonistisk i det material som använts i studien, men det fanns ett 

undantag där kombinationen av dessa två identiteter var möjlig. Den antagonist-

iska relationen mellan dessa två identiteter ledde till en hegemonisk intervention 

där individen var tvungen att välja den ena eller den andra av de två identiteterna 

för att kunna uppnå hegemoni. I majoriteten av fallen var inte homosexuell och 

religiös inkluderade i samma ekvivalenskedja, utan de utesluter snarare varandra.   
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