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Abstract 

 

Vi har undersökt hur HBTQ-personer framställs i tre jamaicanska dagstidningar under 

november 2015. Vårt intresseområde rör huruvida de jamaicanska medierna kan 

tänkas bidra till samt upprätthålla den stigmatiserade roll som HBTQ-personer har på 

Jamaica i dag. Syftet med studien är att undersöka och belysa de mekanismer som 

medierna medvetet eller omedvetet använder sig av i sin beskrivning av utsatta 

minoritetsgrupper, och vilka uttryck detta tar sig. 

För att undersöka detta har vi analyserat hur HBTQ-personer framställs, med 

utgångspunkter i tidigare forskning och teori. Vi har huvudsakligen använt oss av 

Erving Goffmans teori om stigmatisering samt Leonor Camauer och Stig Arne 

Nohrstedts teori om mediernas strukturella diskriminering. 

Vårt material består av 31 nyhetsartiklar som samlats in under november månad 2015 

från Jamaicas tre största dagstidningar; The Jamaica Gleaner, The Jamaica Observer 

och The Jamaica Star. Samtliga nyhetsartiklar som på något sätt berört HBTQ-frågor 

har analyserats med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Tolv artiklar har även valts ut 

och studerats mer ingående med hjälp av kvalitativ textanalys.  

Vårt resultat visar att HBTQ-personer huvudsakligen framställs som en kontroversiell 

grupp som särbehandlas av samhället. Resultatet är inte entydigt men visar på två 

huvudsakliga linjer, dels fall där medierna framställer HBTQ-personer som orättvist 

behandlade och dels fall där den negativa särbehandlingen istället framställs som 

befogad. I det senare fallet anser vi att HBTQ-personernas diskriminerade ställning 

understöds av medierna, vilket tyder på att de i viss mån kan sägas bidra till 

stigmatiseringen av HBTQ-personer på Jamaica.  

 

Nyckelord: HBTQ, homofobi, Jamaica, media, stigmatisering. 
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1. Inledning 

Runtom i världen behandlas homo-, bi- och transsexuella illa på grund av sin sexuella 

läggning. De diskrimineras, stöts ut ur samhället och betraktas som onormala av 

omgivningen. En av de platser där detta sker är ön Jamaica i Karibien, mest känd för 

reggaemusik, turism, rom och begreppet “One love”. Det kan översättas till “universell 

kärlek” eller “älska din nästa”. Men inbegriper detta begrepp verkligen alla?  

Vi har undersökt hur jamaicanska medier porträtterar HBTQ-personer. Det som väckte 

vårt intresse var bland annat en långvarig europeisk bojkott av jamaicanska artister 

som uttryckt sig homofobiskt. Bland dessa kan räknas Sizzla, Beenie Man och 

Capleton. På grund av bojkotten kom de tre artisterna att skriva under ett avtal kallat 

Reggae Compassion Act, i vilken de bland annat lovar att verka för alla individers 

rättighet att slippa våld och rädsla på grund av deras religion, sexuella läggning, 

etnicitet eller kön (Swash 2007).  

Beenie Man kompletterade detta med att 2012 lägga upp en Youtube-video där han 

underströk att han som artist respekterar alla människor, inklusive homosexuella. Han 

fick mycket internationell uppmärksamhet för detta, och till skillnad från exempelvis 

artistkollegan Sizzla har han inte bojkottats i lika hög grad sedan dess. Men i en 

uppföljningsintervju 2015 förtydligade Beenie Man sitt uttalande såhär: “Jamaica är ett 

ställe där det bara fungerar på ett sätt, för att vara gay på Jamaica är inte som att vara 

gay i Amerika. Det är mest stora män med pengar som kommer ner till ghettot och 

använder lokala ungdomar till det som borde kallas lagstadgad våldtäkt eller 

övergrepp på barn” (The Advocate, 2015). Detta gjorde oss nyfikna på var denna 

information och bild av HBTQ-kulturen kommer ifrån. Vi vill därför undersöka hur 

jamaicanska medier framställer HBTQ-frågor. 
 

2. Bakgrund 
2.1 Jamaica  
 

Jamaica är en ö som ligger i Karibien, den tredje största i ögruppen Större Antillerna. 

På Jamaica bor ungefär 3 miljoner människor, varav ca 900 000 i huvudstaden 

Kingston. Det är en av Storbritanniens forna kolonier, och har en historia av 
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motsättningar mellan spanska och brittiska kolonisatörer, den inhemska befolkningen 

och slavar som av britterna hämtades från Storbritanniens afrikanska kolonier.  

Christofer Columbus kom till Jamaica 1494. Då han antog att han kommit till Indien 

benämnde han området som Västindien, något som levde sig kvar och som det syns 

spår av än i dag i till exempel namn som University of the West Indies (Black 1983, 

s.18). Under 1600- och 1700-talet ökade det brittiska inflytandet på Jamaica. Britterna 

använder öns naturresurser till att utvinna socker ur de många sockerplantagerna 

(Black 1983, s.54-77). 

1834 förklaras alla barn under sex år som fötts av slavar fria. Äldre personer var 

tvungna att få mat, husrum och lön av sin husbonde. De var fria att arbeta viss tid 

utanför sin husbondes tjänst och kunde på så sätt tjäna ihop till sin frigivning (Black 

1983, s.108). 

1962 blir Jamaica självständigt från Storbritannien, och kommer att ingå i det brittiska 

samväldet. Jamaica Labour Party (JLP) vinner Jamaicas första fria val och Alexander 

Bustamente blir landets första premiärminister (Black 1983, s.167-169).  

Sedan självständigheten har ett tvåpartisystem enligt brittisk standard etablerats på 

ön. De två partierna heter Jamaican Labour Party (JLP) samt People’s National Party 

(PNP). Det förstnämnda är ett konservativt parti med starka kopplingar till 

fackföreningsrörelsen på Jamaica. Det sistnämnda ett socialdemokratiskt och natio. I 

dag är Portia Simpson-Miller partiledare för det regerande PNP, och Andrew Holness 

är ledare för oppositionspartiet JLP. 

 

 

2.2 HBTQ-personers situation på Jamaica 
 

På Jamaica är det kriminaliserat för män att ha samlag med andra män. Lagen kallas 

för Buggery Act och instiftades 1533 under kung Henry VIII. Den drevs igenom i 

parlamentet av Thomas Cromwell och avskaffades för gott i England och Wales först 

1967. Men eftersom Storbritannien haft ett antal kolonier kvarstod lagen i de flesta av 

dessa kolonier. Jamaica var en av dessa, här skrevs lagen in under Offence Against 

the Persons Act 1847 (Government of Jamaica, 2015). Lagen förbjuder uttryckligen 

penetrationssamlag mellan män, och har även tolkats som att innefatta kroppskontakt. 

Lagen innefattar även ett förbud mot tidelag. Ordet ”buggery” saknar svensk 

motsvarighet utan har flera betydelser så som analsamlag, sodomi och tidelag. Straffet 
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för att bryta mot lagen är upp till tio års fängelse eller straffarbete. Homosexuella 

kvinnor inbegrips inte av lagen. 

 

1998 grundades den första och hittills enda kända jamaicanska HBTQ-organisationen, 

The Jamaica Forum for Lesbians, All-Sexuals & Gays (J-FLAG). Det är en så kallad 

NGO (Non Governmental Organization) och är alltså en icke-statlig organisation. J-

FLAG arbetar dels med att stödja HBTQ-personer och dels med att verka för ökad 

tolerans i det jamaicanska samhället, genom att bland annat driva frågan om en 

reformering av rättssystemet och ett avskaffande av Buggery Act (J-FLAG, 2015). 

Sedan 2006 finns det också en kyrka, Sunshine Cathedral, dit HBTQ-personer är 

välkomna. Sunshine Cathedral är en så kallad MCC-kyrka (maronitisk katolsk kyrka) 

och dess utgångspunkt är att alla människor tillhör Guds familj, därmed vill de skapa 

en säker miljö där de som annars exkluderas ur dessa sammanhang kan utöva sin tro. 

Kyrkan håller gudstjänster flera gånger i veckan på en för allmänheten hemlig plats 

(Sunshine Cathedral, 2015).  

 

År 2010 genomfördes det första offentliga arrangemanget för HBTQ-personer på 

Jamaica, då över hundra personer deltog i “Walk for tolerance” i Montego Bay. Detta 

arrangerades av J-FLAG, som använder sig av sin hemsida och sociala medier såsom 

Youtube för att marknadsföra sig. Tidigare försök att hålla liknande offentliga 

demonstrationer eller manifestationer har stoppats på grund av hot (RFSL, 2015). 

Jamaica är ett samhälle som präglas av våld och landet hamnar högt upp i 

våldsstatistiken i internationella mätningar. Enligt FN’s organ United Nation Office on 

Drugs and Crime är det framförallt i fattigare områden som våldet styr (FN, 2014). 

Humans Rights Watch släppte 2014 en rapport om våld mot HBTQ-personer på 

Jamaica där det framgår att homosexuella systematiskt diskrimineras och blir utsatta 

för våld (Human Rights Watch, 2014).  

 

En studie över jamaicanernas attityder kring samkönade relationer genomfördes 2011. 

Den visar att 85,2 procent av befolkningen är emot en legalisering av samtyckessex 

mellan vuxna män. 82,2 procent ansåg att homosexualitet överlag var omoraliskt. 75,2 

procent var emot kvinnlig bisexualitet och 75,3 procent emot bisexualitet överlag 

(Boxill, 2011). 
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2.3 Det jamaicanska medielandskapet 
 

År 2015 ligger Jamaica på en niondeplats av totalt 180 länder på The World Press 

Freedom Index som varje år upprättas av Reporters Without Borders, och har därmed 

klättrat åtta steg sedan 2014 (Reporters Without Borders, 2015). Indexet ska inte ses 

som en mätning av kvaliteten hos medierna i respektive länder, utan bedömer enbart 

nivån av informationsfrihet. Indexet tar bland annat hänsyn till aspekter som censur, 

ägarkoncentration, våld och hotbild mot journalister, förtryckande lagstiftning och i 

vilken utsträckning landets myndigheter verkar för att informationsfrihet ska finnas och 

respekteras (Reporters Without Borders, 2015). 

 

Jamaicas tre största dagstidningar heter The Jamaica Gleaner, The Jamaica Observer 

och The Jamaica Star. The Jamaica Gleaner är den äldsta, grundad 1834. The 

Jamaica Observer grundades 1993 som en konkurrent till The Jamaica Gleaner. The 

Jamaica Star ägs av The Jamaica Gleaner och är dess underhållningstidning. 

Tidningarna saknar uttalad politisk tillhörighet.  

 

Läskunnigheten på Jamaica ligger på 85 procent. 460 000 jamaicanska hushåll äger 

TV-apparater och 120 000 hushåll har tillgång till en dator. Av dessa har 80 000 

hushåll tillgång till internet. Ungefär 1,2 miljoner hushåll har tillgång till radioapparater. 

Av de tre största tidningarna har The Jamaica Gleaner högst upplaga, med 100 000 

exemplar i sin söndagsupplaga (Pressreference, 2016).  
 

3. Syfte och frågeställningar 
3.1 Syfte 
 

Vi vill ta reda på hur jamaicansk media framställer HBTQ-personer. Vi anser Jamaica 

vara särskilt intressant som studieobjekt då det tycks finnas en paradox mellan att 

landet är känt för sitt kärleksbudskap samtidigt som det råder en tydlig diskriminering 

av homosexuella. 

Syftet med studien är att undersöka hur medierna samverkar med de attityder som 

råder i samhället. Vilken roll spelar medierna när det gäller det jamaicanska 

samhällets syn på HBTQ-personer? Vi vill belysa de mekanismer som medierna 
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medvetet eller omedvetet använder sig av i sin beskrivning av utsatta 

minoritetsgrupper, och vilka uttryck det tar sig.  
 

3.2  Frågeställningar 
 

Vår huvudsakliga frågeställning lyder: 

Hur framställs HBTQ-personer i ett urval av jamaicansk press i november 2015? 

 

Därtill tillkommer följande underliggande frågeställning: 

Kan framställningen av HBTQ-personer visa på att jamaicansk press bidrar till en 

stigmatisering?  
 

4. Teori och tidigare forskning 
 

Vi har valt att utgå från en ideologikritisk syn på mediernas makt i samhället. Denna 

säger att medierna bidrar till en ständig reproduktion av rådande tankesätt och 

förhållanden. Medierna påverkar oss alltså, genom att bekräfta och befästa de 

förhållanden som redan är. Medietexterna har inte en direkt mekanisk påverkan på hur 

vi människor beter oss, men de producerar och framförallt reproducerar vissa 

föreställningsmönster i människors huvuden. Således är de viktiga för hur vi ser på vår 

omvärld (Adorno & Horkheimer 1944, Lévi-Strauss 1971, Barthes 1969, Mulvey 1975, 

se Gripsrud 2008, s. 55-57). 

 

För att närmare studera mediernas makt i relation till diskriminerade grupper, har vi 

bland annat valt att använda oss av Erving Goffmans teori om stigmatisering (Goffman 

1963). Detta begrepp avser en process där vissa individer eller grupper av individer 

kategoriseras som avvikande från den kollektiva gruppen, på grund av någon 

egenskap som den kollektiva gruppen definierar som misskrediterande. Denna enda 

egenskap leder sedan till att den stigmatiserade individen på olika sätt stöts ut ur den 

kollektiva gruppen (Goffman 1963, 2011 s. 11). 

När en individ har en egenskap som skiljer sig från omgivningen och som av 

omgivningen uppfattas som negativ, tenderar denne individ att tillskrivas en mängd 
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ytterligare negativa egenskaper. Personen reduceras till att vara sitt “stigma”, vilket gör 

att den kollektiva gruppen rättfärdigar sitt diskriminerande beteende av individen. 

“Vi tror inte att den person som är behäftad med ett stigma är fullt mänsklig. Vi bygger 

upp en ideologi för att förklara hans underlägsenhet och övertyga oss själva och andra 

om den fara han representerar (...) Det ligger oss nära till hands att pådyvla denne en 

massa ofullkomligheter på basis av en enda fullkomlighet” (Goffman 1963, 2011 s. 

13). 

 

För de som stigmatiseras innebär stämplingen en stark negativ påverkan på såväl 

självuppfattning som sociala interaktioner, samt gravt reducerade livsmöjligheter 

jämfört med de icke-stigmatiserade (Goffman 1963). I vårt fall är det den avvikande 

sexuella läggningen (avvikande i bemärkelsen att den avviker från normen) hos 

HBTQ-personer på Jamaica som ses som en misskrediterande egenskap av den 

resterande befolkningen. Denna egenskap leder till att de klassas som avvikande från 

resten av samhället, tillskrivs en rad negativa egenskaper och därför särbehandlas 

negativt på olika sätt. Vilken roll har då medierna i denna process? 

 

Tidigare forskning visar att medier spelar en viktig roll när det gäller stereotypa 

skildringar av redan utsatta grupper och befästandet av fördomar gentemot dessa. I en 

forskningsrapport utförd på uppdrag av det svenska kulturdepartementet 2006, 

granskas den strukturella diskriminering som medierna kontinuerligt gör sig skyldiga 

till, på basis av etnicitet eller religiös tillhörighet (Camauer & Nohrstedt 2006). Samma 

mekanismer återkommer i mediernas diskriminering av HBTQ-personer.  

Camauer och Norhstedt menar att mediernas strukturella diskriminering av kulturella 

minoritetsgrupper främst utgörs av ett åtskiljande mellan ett Vi och ett Dom. Detta 

innebär ett projicerande av negativa egenskaper på minoritetsgruppen, vilket 

förstärker gemenskapen inom majoritetsgruppen. Detta kan manifestera sig på olika 

vis. Ett exempel är att enskilda individer från minoritetsgrupper i hög utsträckning 

framställs som representanter för minoritetsgruppen som kollektiv. Detta blir särskilt 

tydligt när det gäller individer som begått brott eller andra illgärningar (Camauer & 

Nohrstedt 2006, s. 15). 

I rapporten benämns ett antal mekanismer som är närvarande i mediernas 

framställning av en redan diskriminerad grupp, så som exempelvis: 
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• Oreflekterad användning av ord/uttryck som kan förstärka en negativ bild. 

• Kontrasterande termer, där den utsatta gruppens handlingar ställs mot 

majoritetsbefolkningen, och skapar en kontrast mellan det säkra och det 

osäkra. 

• Kulturella förklaringar, den utsatta gruppens handlande beskrivs som något 

främmande tillhörande en annan kultursfär. 

• Stereotypiserande. Medierna använder stereotypa gestaltningar för att förstora 

skillnaderna mellan de utsatta och majoritetsbefolkningen. 

• Medierna beskriver okritiskt dominanta politiska åsikter, genom att låta 

inflytelserika personer definiera problem och lösningar. Medierna är därför 

passivt stödjande till de åsikter som legitimeras. De utsatta får sällan själva 

definiera problem och lösningar (Camauer & Nohrstedt 2006, s. 173-174). 

 

Avslutningsvis har Camauer och Nohrstedt den medieteoretiska ingången att 

medierna inte har en direkt påverkan på vad människor tycker och gör, men de har 

betydelse för människors förståelseramar. De ger oss en bild av vad som är önskvärt 

och icke önskvärt och vad som är normalt och onormalt (Camauer & Nohrstedt 2006, 

s. 9). 

Camauer och Nohrstedts uppfattning bekräftas av de sociologiska forskarna Thomas 

Hammarén och Nils Johansson. De menar att medierna tillhandahåller människor med 

föreställningar och bilder av exempelvis sexuell identitet. Ofta tenderar medierna här 

att starkt reproducera stereotypa identiteter, och hierarkier och maktförhållanden 

mellan dessa, vilket sedan färgar hur människor i samhället förhåller sig till dem 

(Hammarén & Johansson 2009, s. 60). “Medierna återger inte bara verkligheten utan 

konstruerar den också” (Hammarén & Johansson 2009, s. 63).  

Medierna är alltså en betydelsefull aktör när det gäller att förstå hur människor formar 

sina uppfattningar. Man ska dock komma ihåg att detta inte automatiskt medför att 

människor måste anamma de stereotypa bilder de presenteras för, de kan inta en 

medveten och kritisk hållning till mediernas gestaltning, men den ständiga närvaron av 

de stereotypa bilderna och maktförhållandena finns ändå där (Hammarén & 

Johansson, 2009 s. 63). 

Medierna bidrar till att de som avviker från den samhälleliga normen fortsätter att göra 

det, genom att medierna upprätthåller de ideal som råder i vår gemensamma 
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verklighet och reproducerar våra gemensamma föreställningar (Hammarén och 

Johansson 2009, s. 59). 

 

När det mer specifikt gäller hur jamaicanska medier framställer HBTQ-personer finns 

inte mycket tidigare forskning att tillgå. En rapport på engelska från 2007 menar dock 

att medierna är en del av den utbredda homofobin och samtidigt använder den aktivt - 

exempelvis i form av rubriker som spekulerar i huruvida en politiker är gay eller inte - 

med syftet att sälja lösnummer. Kort och gott: ”Homophobia sells newspapers” 

(Badgett & Frank 2007, s. 157). 

 

Vi har funnit en studie som rör vårt specifika intresseområde, vid namn “An exploratory 

study of how lesbian women and gay men are portrayed in Jamaica’s primary 

newspaper -”The Gleaner” av Victoria E. Cann för Florida Atlantic University (Cann 

2011). Ansatsen i denna studie är densamma som i vår egen, att granska hur HBTQ-

personer porträtteras i jamaicanska medier. Skillnaden mellan denna och vår egen är 

att vi gjort en jämförande studie mellan olika tidningar, inte enbart studerat The 

Jamaica Gleaner, samt att vi utgår från ett annat teoretiskt ramverk.  

I studien närstuderas artiklar som publicerats mellan 2004 och 2008 i The Jamaica 

Gleaner. Det primära syftet är att undersöka den eventuella skillnaden mellan hur 

beskrivningen av homosexuella män och kvinnor skiljer sig åt. Studien kommer fram 

till följande: 

 

• Homosexuella män och kvinnor särskiljs inte på ett rent språkligt plan. Om 

sexualiteten nämns i artikeln kallas denna person “homosexuell”. Det finns här 

en språklig skillnad jämfört med Sverige, då engelskan oftare använder “gay” 

för att beskriva en manlig homosexuell och “lesbian” för att beskriva en kvinnlig 

sexuell. Cann menar att detta är en mer adekvat terminologi, och att tidningen 

osynliggör kvinnlig homosexualitet genom att använda den generaliserande 

benämningen “homosexuell”. The Jamaica Gleaner försöker vara “politiskt 

korrekt” enligt karibiska mått genom att inte använda specifik och särskiljande 

terminologi, men resultatet blir det motsatta. 

• Ambitionen hos The Jamaica Gleaner har varit att spegla den allmänna 

diskursen. 
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• HBTQ-personer får inte själva komma till tals i HBTQ-frågor i samma 

utsträckning som andra (politiker, röster från allmänheten, med flera) vilket 

leder till ett nedtystande av HBTQ-personer som grupp. Detta bidrar till en 

stigmatisering. Denna stigmatisering får konsekvenser för stigmatiseringen av 

HBTQ-personer också i samhället, bland annat genom att detta osynliggörande 

påverkar deras självkänsla (Cann 2011, s. 57-58). 

• The Jamaica Gleaner ser ut att förhålla sig neutral i HBTQ-frågor, men 

“omintetgör medvetet denna ambition” genom att de låter åsikter som är 

negativt inställda mot homosexuella skina igenom och prägla nyhetstexter och 

debattartiklar. Nedtystandet av HBTQ-personers röster är även ett aktivt 

motarbetande, då detta innebär att de faller offer till förmån för den 

dominerande gruppens intressen - i detta fall ett samhälle som håller det 

heterosexuella idealet högt. På så vis bidrar The Jamaica Gleaner till att 

befästa den rådande maktordningen (Cann 2011). 

 

Vi har analyserat och bedömt vårt material med bakgrund mot ovanstående tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. 

 

4.1 Övrig litteratur 
 

En studie liknande vår genomfördes 2008, av Nanna Salemark och Malin Lundgren 

vid Södertörns högskola. Den publicerades som C-uppsats under namnet “One love - 

Homophobia and the Jamaican press”. Denna studie visade bland annat att HBTQ-

personer ofta beskrivs som offer, samt att det finns en rädsla bland jamaicanska 

journalister att “välja sida” i debatten om HBTQ-personers rättigheter eftersom man då 

riskerar att tappa läsare (Salemark & Lundgren 2008).  

Vidare visar studien att en av förklaringarna till det jamaicanska samhällets homofobi 

är människors religiösa tro. Religionen är närvarande i skolorna, på arbetsplatser, i 

medier och i samhället i stort. Personer inom kyrkan får enligt studien ofta komma till 

tals i medier, varav ett exempel är pastorn med spalten “Tell me pastor” i tidningen 

The Jamaica Star. Läsare vänder sig till denne pastor med frågor om relationer, sex 

och samlevnad. Samtalsämnen kretsar ofta kring begrepp som “moral” och ord som 

“sodomy” används frekvent.  
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Vi kommer att återkomma till studien i vår slutdiskussion, där vi resonerar kring 

huruvida det tycks ha skett någon utveckling sedan den genomfördes för sju år sedan. 

 

5. Metod, material och urval 
 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att kombinera två olika metoder: 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Dessa syftar tillsammans till att ge ett så brett 

och samtidigt djupgående underlag som möjligt, för att kunna undersöka hur HBTQ-

personer framställs och om denna framställning kan tänkas bidra till en stigmatisering.  

 

Vi har valt att studera nyhetstexter på webben snarare än radio- och TV-inslag främst 

på grund av tillgängligheten. Eftersom vi under större delen av undersökningen befann 

oss i Sverige var tidningarnas hemsidor de mest tillgängliga medierna för att 

genomföra vår analys. Då vi besökte Jamaica upptäckte vi även att innehållet på 

nyhetssajterna The Jamaica Gleaner, The Jamaica Star och The Jamaica Observer 

var identiskt med respektive papperstidning och webbsidorna är därmed 

representativa för det nyhetsutbud som jamaicanerna har. Då engelska är ett 

internationellt språk kan webbnyheterna även läsas utanför Jamaica, vilket ger 

ytterligare tyngd åt deras relevans. 

 

Under november månad 2015 har vi studerat Jamaicas tre största nyhetssajter; The 

Jamaica Gleaner, The Jamaica Observer samt The Jamaica Star. Den första är 

Jamaicas äldsta och största dagstidning, den andra är näst störst och den tredje är en 

nyare, mer skvallerartad publikation som tillhör Gleaner-koncernen. Samtliga artiklar 

som på något sätt berört HBTQ-frågor har registrerats och analyserats utifrån 

relevanta kriterier för att sedan omvandlats till kvantitativa data.  

 

För att få en djupare förståelse för hur HBTQ-personerna framställs och hur detta 

samverkar med mekanismerna kring stigmatisering, har vi även valt ut tolv artiklar 

utifrån de totalt 31 artiklarna för bedömning med hjälp av kvalitativ textanalys enligt 

Britt Hulténs modell (Hultén 2000). 
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5.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Denna metod har använts då den lämpar sig väl för att få en överblick över ett större 

material. Metoden är förenklande, den går ut på att omvandla omfattande material till 

mätbara data. Syftet med metoden är att exponera generella mönster i materialet man 

undersöker (Nilsson 2013, s.125).  

För att en kvantitativ innehållsanalys ska anses vara vetenskapligt korrekt ska följande 

fyra metodregler följas: 

 

Objektivitet - Analysen ska vara oberoende av forskaren som utför den. Därför måste 

undersökningsobjekt definieras samt ett analysschema upprättas. 

Systematik - Analysens tillvägagångssätt ska vara klart definierat och materialets 

omfattning fixerat genom tydliga urvalskriterier. 

Kvantitet - Variablerna i analysschemat ska kunna beskrivas kvantitativt. 

Manifest innehåll - Analysen begränsas till det som klart går att utläsa för varje 

mottagare av texten, och rör inte dolda budskap eller dylikt, för att undvika subjektiva 

tolkningar (Nilsson 2013, s. 122). 

 

Vi började med att definiera vilken typ av artiklar som skulle ingå i vårt urval, så som 

“samtliga artiklar som tydligt och direkt nämner eller berör HBTQ-frågor”.  

Artiklar som exempelvis berör HIV i allmänhet utan att direkt omnämna eller relatera till 

HBTQ har alltså inte ingått i urvalet, även om HIV är ett angeläget problem för HBTQ-

världen på Jamaica.  

Inom vår definition publicerades totalt 46 stycken artiklar på tidningarnas webbsidor 

under perioden 30 oktober till 30 november. Vi bestämde oss sedan för att avgränsa 

vårt material ytterligare, genom att inte låta åsiktsbaserade artiklar ingå i vårt urval. 

Nationalencyklopedin definierar journalistik såhär: 

“Benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i 

massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i 

medierna” (Nationalencyklopedin 2016).  

 

Utifrån denna definition anser vi inte att insändare och ledartexter bör betraktas och 

värderas som journalistiskt material på samma sätt som nyhetsartiklar, även om det 

publicistiska beslutet att publicera en viss insändare eller ledartext vore ett intressant 
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studieområde i sig. För att möjliggöra en mer rättvis och direkt jämförelse av texterna 

valde vi alltså att begränsa oss till nyhetsartiklar. Detta ledde till ett slutgiltigt urval på 

31 artiklar.  

 

Efter detta har vi definierat våra variabler, nämligen vad i materialet vi ämnar 

undersöka. Här har vi utgått från våra frågeställningar och det teoretiska ramverket. På 

detta vis kan man ta reda på vilka generella mönster som är av betydelse för den egna 

forskningen (Nilsson 2013, s. 125). Följande variabler har undersökts: 

 

• Vilken tidning är det som publicerat artikeln? 
• Vilket är det huvudsakliga temat för artikeln?  
• Vilka personer får komma till tals i texten?  
• Vilken tendens har artikeln i sin framställning av HBTQ-personer?  

Neutral, negativ eller positiv?  
Här har vi alltså undersökt valensen, det vill säga hur HBTQ-personer vinklas i texten. 

För att en artikel ska bedömas som negativ, krävs att texten endast redogör för en 

negativ synvinkel och att denne får stå oemotsagd (av alternativa källor såväl som 

fakta). För att en artikel ska bedömas som positiv, krävs att texten inte innehåller 

några negativa synvinklar på HBTQ från vare sig intervjupersoner eller faktaunderlag. I 

annat fall bedöms texten som neutral.  

 

Vi har sedan strukturerat upp ett kodschema utifrån dessa variabler, med fastställda 

variabelvärden, för att underlätta kodningsarbetet. Vi har sedan kört olika data 

gentemot varandra för att hitta samband. Denna process, såväl som analysprocessen, 

har gjorts i relation till vårt teoretiska ramverk och utgångspunkterna med denna studie 

(Nilsson 2013, s. 144-148). 

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Denna metod lämpar sig väl då man vill få en djupare förståelse för något genom att 

studera enstaka fall. Dessa kan vara intervjuer, händelser, texter eller liknande. 

Kvalitativ innehållsanalys grundar sig alltså oftast på ett litet urval, och syftet är inte att 

slutsatserna ska kunna generaliseras till andra fall. Slutsatserna kan dock ge fördjupad 

förståelse för olika fenomen, genom att processer och egenskaper undersöks mer 
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ingående. Detta kan i sig ge upphov till hypoteser vars generaliserbarhet sedan kan 

prövas för ett större antal fall, med hjälp av kvantitativ metod (Ekström & Larsson 

2013, s. 19).  

 

Då vi skulle göra vårt urval till den kvalitativa innehållsanalysen, ville vi att minst en 

tredjedel av artiklarna skulle ingå. Vi ville även att detta mindre urval skulle vara 

representativt för totalurvalet. Därför började vi med att göra en procentuell beräkning 

på hur de tre olika tidningarna fördelades i den totala artikelmängden, för att sedan 

beräkna hur detta resultat skulle fördela sig i det mindre urvalet. Därmed fick vi fram 

vilket antal artiklar som skulle komma från respektive tidning. 

För att säkerställa detta urvals representativitet ytterligare, valde vi även att ta 

artiklarnas valens (huruvida de skildrar HBTQ ur ett neutralt, negativt eller positivt 

perspektiv) med i beräkningen. Respektive tidnings fördelning mellan dessa olika 

tendenser beräknades alltså procentuellt, och applicerades sedan på det kvalitativa 

urvalet. 

I det slutgiltiga steget, då vi exempelvis fått fram att vi ska ha med två av The Jamaica 

Observer’s totalt sex negativt vinklade artiklar, lade vi samtliga negativa artikelrubriker 

från denna tidning i en påse och drog slumpmässigt två rubriker.  

 

Resultatet av denna process ledde till ett urval bestående av totalt tolv artiklar. Av 

dessa kom sju artiklar från The Jamaica Observer (varav fyra neutrala, två negativa 

och en positiv), tre artiklar från The Jamaica Star (varav två neutrala och en negativ) 

och två från The Jamaica Gleaner (varav en neutral och en negativ). 

 

Vi har använt oss av textanalys för att göra en närmare utredning av artiklarnas 

innehåll. Vi har därför upprättat ett frågeschema, baserat på Britt Hulténs modell för 

systematisk textanalys (Hultén 2000, s.97). Britt Hulténs modell utgår från ett 

massmedieretoriskt perspektiv, och är en kvalitativ och tolkande metod som placerar 

texten i en samhällelig kontext. Vi har valt denna modell då vi bedömde att den 

lämpade sig bäst för analys av journalistisk text i allmänhet och i synnerhet för vår 

studie, då vi vill undersöka vilka underliggande föreställningar och påståenden som 

ryms i texterna (Hultén 2000, s. 96).  
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Då vi analyserat artiklarna har vi främst fokuserat på hur de hanterar 

personbeskrivningar, då vår huvudsakliga frågeställning för denna studie gäller hur 

HBTQ-personer framställs. Vi har därför tittat på aspekter som exempelvis vilka som 

får komma till tals, hur dessa beskrivs och vilket utrymme de får i texterna. Vi har även 

studerat vilka fakta som presenteras och/eller inte presenteras, samt vilka källor som 

används och inte används. Detta för att se om det finns alternativa beskrivningar av 

sakförhållandet, som har valts bort. Vi har även valt att bedöma förekomsten av de 

mekanismer som Camauer och Nohrstedt menar att medierna ofta använder sig av i 

sin beskrivning av diskriminerade grupper, så som oreflekterad användning av 

ord/uttryck, kontrasterande termer, kulturella förklaringar, stereotypiserande samt 

passivt stödjande av dominerande politiska åsikter (Camauer & Nohrstedt 2006, s. 

173-174). 

 

Resultatet av vår textanalys har sedan sammanställts för att hitta övergripande 

strukturer och underliggande budskap, för att sedan tolkas i relation till vårt teoretiska 

ramverk och tidigare forskning.  

 

5.3 Metodkritik 
 

När det gäller kvantitativ innehållsanalys så har den kritiserats för att fokusera för 

mycket på separata delar, vilket gör att helheten lätt kan förbises. Det är också 

komplext att exempelvis omvandla tidningsartiklar till kvantitativa, mätbara data i form 

av siffror. Hur mäter man innehåll? Det är inte nödvändigtvis så att tre artiklar betyder 

“mer” än en, om man istället väljer att titta på artiklarnas volym, placering i tidningen, 

bildstorlek eller liknande. Vidare är det heller inte nödvändigtvis så att en text med fem 

källor innebär att denna text har ett högre värde än en text med endast två, väl valda 

källor (Nilsson 2013, s. 124).  

 

Särskilt uppmärksam måste man även vara när man bedömer valens, alltså huruvida 

texten är neutralt, negativt eller positivt vinklad. Detta möjliggör för subjektiva 

bedömningar, även om kodningen är tydligt definierad (Nilsson 2013, s. 139). 

Kvantitativ innehållsanalys har även kritiserats för att generellt brista när det gäller 

möjligheten att förstå ett innehålls betydelse (Nilsson 2013, s.121).  
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När det gäller kvalitativ textanalys så är denna metod, liksom andra kvalitativa 

metoder, byggd på tolkningar. Den som läser och tolkar en text kommer att skapa en 

bild av innehållet utifrån sina egna referensramar (Ledin & Moberg 2013, s. 153). Det 

är alltså möjligt att en annan forskare skulle kommit fram till ett annat resultat, vilket är 

anledningen till att kvalitativa metoder kritiserats för att inte vara vetenskapliga. Men 

när vi vill förstå mening och betydelse kan vi inte enbart se till mätbara fenomen, vi 

behöver göra tolkningar av dessa fenomen. Dessa tolkningar kommer att utgå från 

forskarens egna förförståelse, utan denna förförståelse skulle bilderna eller texterna bli 

obegripliga (Ekström & Larsson 2013, s. 16). Tolkningen är alltså subjektiv. Men dessa 

subjektiva tolkningar grundas på ett antal metodregler, som ska säkerställa 

möjligheten att bedöma det vetenskapliga värdet i tolkningarna. Dessa innefattar bland 

andra: 

 

Omfattning - Tolkningen ska ta hänsyn till alla föreliggande uppgifter, den får inte 

bygga på ett ensidigt urval där forskaren lyfter fram det som bekräftar tolkningen och 

bortser från resten. 

Öppenhet - Forskaren är öppen inför alternativa tolkningar och förhåller sig kritisk till 

sina egna fördomar. 

Djup - Stannar inte vid det ytliga och manifesta utan tränger bakom detta och 

identifierar djupare betydelser. 

Kontextualitet - Tar hänsyn till att språkliga uttryck och sociala handlingar har olika 

betydelser beroende på i vilket sammanhang de förekommer (Ekström & Larsson 

2013, s. 17). 

 

Vi har försökt arbeta utefter dessa regler, samtidigt som vi i denna uppsats redogör för 

hur analysen gått till och hur vi gjort det urval som analysen utgår från. Med denna 

transparens möjliggör vi insyn i alla delar av tolkningsprocessen, och hoppas minimera 

eventuella misstankar om godtycklighet. 
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6. Kvantitativt resultat och analys 
 

Totalt var det 31 nyhetsartiklar som på något sätt berörde HBTQ under perioden 30 

oktober till 30 november 2015. Av dessa kom 18 artiklar från The Jamaica Observer, 8 

artiklar från The Jamaica Star och 5 artiklar från The Jamaica Gleaner.  

Omräknat till procent innebär detta att The Jamaica Observer står för över hälften (58 

procent) av HBTQ-artiklarna, följt av The Jamaica Star på 26 procent och sist The 

Jamaica Gleaner på 16 procent.   

 

Vi valde att kategorisera och bedöma de HBTQ-relaterade artiklarna utifrån deras 

huvudsakliga ämne. Resultatet av detta är att tolv artiklar huvudsakligen behandlar 

kriminalitet, åtta artiklar handlar om nöje, sju om politik och fyra om HIV.  
 

Tabell 1. 

 
 

Tidning Politik “Krim” HIV Nöje Totalt 

The Jamaica Observer 4 8 4 2 18 

The Jamaica Star 1 2 0 5 8 

The Jamaica Gleaner 2 2 0 1 5 

Totalt 7 12 4 8 31 

 

 

De flesta artiklarna rör alltså kriminalitet, och består av texter som beskriver brottsliga 

gärningar utförda mot såväl som av HBTQ-personer samt brottsanklagelser mot 

HBTQ-personer. Näst vanligast är det artiklarna handlar om nöjesbranschen, tätt följt 

av artiklar som behandlar politik, och sist kommer HIV-relaterade artiklar. 

 

Vi har även bedömt artiklarnas valens - det vill säga varje enskild artikels huvudsakliga 

tendens i fråga om neutral, negativ eller positiv framställning av HBTQ som ämne.  
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Tabell 2. 

 

VALENS Neutral 

artikel 

Negativ 

artikel 

Positiv artikel Totalt 

The Jamaica 

Observer 

11 st. (62%) 5 st. (28%) 2 st. (10%) 18 st. 

(100%) 

The Jamaica Star 4 st. (50%) 3 st. (37,5%) 1 st. (12,5%) 8 st. 

(100%) 

The Jamaica Gleaner 2 st. (40%) 3 st. (60%) 0 st. (0%) 5 st. 

(100%) 

Totalt 17 st. (55%) 11 st. (35%) 3 st.( 10%) 31 st. 

(100%) 

 

Totalt sett är majoriteten av artiklarna (55 procent) alltså neutrala. Ungefär en tredjedel 

(35 procent) av artiklarna är negativa i sin framställning, och endast en tiondel är 

positivt vinklade.  

Resultatet visar också att The Jamaica Observer, som står bakom flest (58 procent) av 

det totala antalet artiklar som publicerats, även har högst andel neutrala artiklar (62 

procent). The Jamaica Gleaner, som publicerat minst HBTQ-artiklar, är också de som 

har högst andel (60 procent) negativa artiklar. 

 

Vi har också valt att kategorisera och undersöka vilken typ av personer som får 

komma till tals i artiklarna. Med “typ” av personer avser vi i vilken egenskap de får 

medverka och uttala sig. I de 31 artiklarna är det totalt 42 personer som blir direkt 

citerade med pratminus. Dessa fördelar sig såhär: 
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Tabell 3. 

 

 

REPRESENTATION  

Antal personer citerade med pratminus 

HBTQ-person                                 12 

Nöjesprofil                                   7 

Politiker                                   6 

Allmänheten                                   6 

Talesperson för aktivistgrupp                                   6 

Rättsväsendet                                   3 

Representant för kyrkan                                   2 

Totalt                                  42 

 

 

Detta visar alltså att av det totala antalet personer som får uttala sig i HBTQ-relaterade 

frågor, är en knapp majoritet själva HBTQ-personer. På en andraplats kommer 

nöjesprofiler, vilket hänger samman med det höga antalet artiklar som har just nöje 

som huvudsakligt tema (se Tabell 1). På en delad tredjeplats kommer sedan politiker, 

röster från allmänheten och talespersoner från aktivistgrupper. Sist kommer 

representanter från rättsväsendet respektive kyrkan. 

Vid en första anblick ser det alltså ut som att HBTQ-personer är den grupp av individer 

som främst får uttala sig i HBTQ-frågor. Men om man väljer att slå samman de sju 
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olika kategorierna av människor för att sedan bilda två nya kategorier, ser det istället 

ut såhär: 
 

Tabell 4. 

HBTQ-person eller talesperson från aktivistgrupp 

för HBTQ-personers rättigheter 

Andra personer Totalt 

               18 st. (42,8%)  24 st. (57,2%) 42(100%) 

 

Över hälften av de som blir citerade och alltså får uttrycka sin ståndpunkt i HBTQ-

frågor är alltså andra än HBTQ-personerna själva. Även om urvalet är knappt och det 

är svårt att dra några absoluta slutsatser, så skulle detta kunna peka på en av 

mekanismerna bakom stigmatisering - nämligen att de som ingår i normen, den 

kollektiva gruppen, tillåts definiera de som inte ingår i normen, de avvikande (Goffman 

2011, s. 10). Trots att HBTQ-personer är de som direkt berörs av det som artiklarna 

handlar om, är det andra personer som får yttra sig. 

Detta stämmer även överens med de slutsatser som Cann drar i en tidigare studie 

kring hur den jamaicanska dagstidningen The Jamaica Gleaner framställer HBTQ-

personer. Hon menar att det finns ett fenomen av att medierna kontinuerligt, medvetet 

eller omedvetet, “are silencing” (tystar ned) HBTQ-personer som grupp - genom att 

inte låta dem uttala sig i samma utsträckning som andra personer trots att det är dem 

som främst berörs (Cann 2011, s.57-58). 

 

7. Kvalitativt resultat & analys 

 

Nedan följer först en kort presentation med påföljande analys av respektive artikel, 

vilken sedan belyses i relation till teori och tidigare forskning. Detta är disponerat så att 

vi först presenterar och resonerar kring samtliga artiklar från The Jamaica Observer, 

följt av The Jamaica Star och slutligen The Jamaica Gleaner. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning. 
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7.1 The Jamaica Observer 

 
Gender neutral restroom set up at Government agency after gay fight (The 

Jamaica Observer, 6 november 2015) 

 
Detta är en osignerad nyhetstext. Den handlar om att en jamaicansk myndighet (det 

anges inte vilken) upprättat en könsneutral toalett, alltså en toalett som är öppen för 

män, kvinnor och transsexuella. Föregående onsdag ska myndigheten ha haft ett 

extrainkallat möte och då uppgett att de skulle inrätta en könsneutral toalett. 

Upprinnelsen till detta ska ha varit en incident några veckor tidigare, då en grupp unga 

homosexuella hamnat i bråk inne på en toalett. Incidenten ska ha slutat med att en av 

dem blivit knivhuggen. 

Bildspråk finns i meningar som att bråket ”have been sparked by” (utlösts av, men kan 

även betyda gnista, vilket för tankarna till att det verkligen flög gnistor under bråket). 

Ordvalen är mycket vaga, exempelvis står det att ”åtminstone en” myndighet ska ha 

inrättat en könsneutral toalett. Det beskrivs heller inte i vare sig löpande text eller citat 

vem som uppgett att den här händelsen ska ha skett.  

Förändringen ”verkar” ha orsakats av en tidigare händelse då en av de homosexuella 

männen som hamnat i bråket ”enligt uppgift” ska ha blivit knivhuggen. Myndigheten 

ska ”plötsligt” ha kallat till ett möte där man tillkännager att det nu inrättas en 

könsneutral toalett. Denna information, skriver man, kommer från säkra källor. Detta är 

också textens enda källa. De vaga ordvalen skulle här kunna bero på att skribenten vill 

skydda källan och inte namnge myndigheter. 

Skribenten skriver också längst ned i texten att The Jamaica Observer inte är säkra på 

om just den myndighet de skriver om är den enda som gjort denna ändring, men tar 

upp exempel på en generellt förändrad attityd hos myndigheter. Till exempel bytte 

nyligen ”Bureau of Women’s affairs” (Byrån för kvinnoangelägenheter) namn till 

”Bureau of Gender affairs” (Byrån för könsangelägenheter). 

Enligt texten är sakförhållandet på så sätt att en myndighet som inrättar en 

könsneutral toalett genererar en nyhet. Myndighetens namn anonymiseras, så att 

ingen ska kunna peka ut vilken myndighet som gjort förändringen. Det framstår därför 

som att valet är kontroversiellt.  
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Det var först efter bråket på toaletterna, där en man enligt uppgift blev knivhuggen, 

som frågan väcktes. Tidigare har detta inte diskuterats. Texten går heller inte närmare 

in på vad som startade bråket, om det var avsaknaden av könsneutrala toaletter i sig 

som gjorde att männen startade bråk. Männen som hamnade i bråket benämns enbart 

som ”en grupp unga gay-män”, och då inte konflikten närmare preciseras skulle läsare 

kunna dra slutsatsen att det är på grund av deras läggning i sig som bråket uppstod. 

Ingen får uttala sig i texten, varken homosexuella eller heterosexuella, men då det är 

homosexuella män som deltagit i bråket verkar det för läsaren som om det är deras 

våld mot varandra som provocerat fram inrättandet av en könsneutral toalett.  

Detta skulle kunna ses som ett exempel på hur medierna ofta implicit använder 

kulturella förklaringar för att beskriva en minoritetsgrupps beteende. På så vis befästs 

skillnader mellan ett Vi och ett Dom (Camauer och Nohrstedt 2006, s. 173). Genom 

utelämnandet av information så ger texten intrycket av att HBTQ-personer är 

människor som tycks röra sig i en främmande sfär, där bråk och konflikter är vanligt. 

Dessa bråk och konflikter innebär dessutom att majoritetssamhället tvingas göra 

förändringar. 

 

 

Homicides of transgender women in US reach alarming high (Crary, The Jamaica 

Observer, 23 november 2015) 

 

Detta är en nyhetstext som handlar om situationen för amerikanska transpersoner.  

22 transpersoner (varav 19 var kvinnliga transpersoner som antingen var 

afroamerikaner eller hade latinamerikanskt ursprung) har mördats under 2015. Det är 

en ökning från 2014 då 12 personer mördades, samt 2013 då 13 personer mördades. I 

texten intervjuas elva personer, varav två poliser, en forskare, tre aktivister, två 

advokater, två myndighetspersoner och en anhörig. Texten fokuserar på fall i Detroit, 

Kansas City och Philadelphia.  

Artikeln är redogörande och omfattande. Den ger intrycket av att undersöka ämnet på 

djupet och från olika synvinklar. Språket är sakligt. Det finns dock några ordval som 

vädjar till läsarens känslor. De olika morden beskrivs exempelvis som ”horrific” 

(hemskt) vilket skapar empati för gruppen transpersoner i USA. I övrigt är det främst i 

citaten som känslouttryck används. Chase Strangio, advokat på American Civil Union, 

beskriver till exempel att förövarna ser transpersoner som ”lägre än människor” vilket 
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är ett uttryck för hur starkt hatet som förekommer mot transpersoner är. Texten 

beskriver en hård tillvaro för transpersoner i USA, och som läsare känner man ett 

obehag inför allt våld som beskrivs. Alla som får komma till tals är eniga om att 

situationen är fel. De har dock olika uppfattningar om åt vilket håll utvecklingen går, 

poliserna är exempelvis mer positiva än de anhöriga och aktivisterna. De öppna 

källorna består till största delen av citat från de olika inblandade, oftast direktciterade. 

Man har intervjuat elva personer som alltså alla får komma till tals utifrån sin egen 

ståndpunkt.  

Det känns som om textens påståenden är väl underbyggda och att det ligger mycket 

research bakom. Det är svårt att föreställa sig en alternativ beskrivning av 

sakförhållandet. Det underliggande syftet med texten är troligen att uppmärksamma 

problemet och att skapa sympati för den utsatta gruppen. Detta syns tidigt i texten då 

författaren skriver om Caitlyn Jenner och Laverne Cox (två exempel på transkvinnor 

som gjort sig kända) och att verkligheten för transpersoner som inte är kända är en 

helt annan. Texten är negativ till den rådande situationen och positiv till trans- och 

HBTQ-personers rätt att finnas till, och vi uppfattar inte att den framställer HBTQ-

personer ur en negativ synvinkel eller bidrar till en stigmatisering av dessa.  

 
 
After outcry judge reverses order taking baby from lesbians (The Jamaica 

Observer, 15 november 2015) 

 
Detta är en osignerad nyhetstext. Texten handlar om ett gift lesbiskt par i Utah som vid 

ett rutinförhör angående deras fosterbarn sedan tre månader tillbaka, föregående 

vecka fick höra att de inte längre fick ha vårdnaden om barnet. Barnet skulle istället 

komma att placeras hos heterosexuella föräldrar inom en vecka. Detta beslut fick dock 

massiv kritik, bland annat av HBTQ-organisationer, Utah’s guvernör samt Hillary 

Clinton. Detta medförde att domaren sköt upp domen till den 4 december och att ett 

antal skrivna meningar som legat till grund för domen, orosmål kring huruvida ett barn 

skulle klara av att växa upp med samkönade föräldrar, ströks. 

Källorna i artikeln är April Hoagland och Beckie Peirce, de två kvinnor som beslutet 

drabbade. American Psychological Association har också indirekt uttalat sig i texten, i 

strid med domare Scott Johansens beslut. De säger att det inte finns några 

vetenskapliga bevis för att samkönade par skulle vara sämre föräldrar. Då detta 
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uppfattas som en expertkälla, får läsaren intrycket av att domaren baserat sitt beslut 

på eget tyckande. ”Ramaskriet” ges också tyngd av att Utahs guvernör samt Hillary 

Clinton uttalat sig negativt om domarens beslut. 

Texten innehåller visst värdeladdat språkbruk, som att ”audible gasps” (hörbara 

flämtningar) hörs när domen förkunnas i rättssalen. Vidare blev mammorna 

”förstummade” när beslutet kom. Även rubrikens ”outcry” (ramaskri) är ett värdeladdat 

ord, som ger intrycket av att det är något fruktansvärt som skett.  

I texten framstår domaren som den felande i situationen, och beslutet som 

fördomsfullt. Då April Hoagland och Beckie Peirce redan har två barn sedan tidigare 

som det fungerar bra med, ter sig domstolsbeslutet märkligt och som att det är fattat 

på godtyckliga grunder. De båda kvinnorna får uttala sig som mammor och deras oro 

får ta plats i texten. Historien får också ett lyckligt slut. De kraftiga protesterna fick 

konsekvensen att domaren sköt upp domen. Som skeendet beskrivs i texten är det en 

bra sak att domen skjutits upp. HBTQ-personer framställs i texten huvudsakligen som 

en grupp individer som kan behandlas orättvist på grund av fördomar. Det framgår 

också att det är en grupp som människor har åsikter kring. Vi uppfattar inte att texten 

framställer HBTQ-personer ur en negativ synvinkel eller att den bidrar till en 

stigmatisering av dessa.  
 

 

Raggamuffin boots Beenie Man (Bonitto, The Jamaica Observer, 30 november 2015) 
 

Detta är en nyhetstext, publicerad under fliken ”nöje”. Den handlar om reggaeartisten 

Beenie Man, som skulle ha spelat på den nyzeeländska festivalen Raggamuffin Music 

Festival. Hans spelning har blivit inställd av festivalledningen efter påtryckningar från 

bland annat HBTQ-organisationen GayNZ, som ansåg att hans texter och agerande 

varit alltför homofobiska. Beenie Man ska ha fått en chans att offentligt ta avstånd från 

sina tidigare uttalanden och texter, men inte tagit den. Alltså blev hans spelning istället 

inställd och ersattes med Diana King, en jamaicansk sångerska som kommit ut som 

homosexuell.  

Visst språkbruk i artikeln är värdeladdat, till exempel de två orden som används för att 

beskriva Beenie Mans inställda framträdande: ”boots” (sparkar) och ”yanked” (slita 

bort, rycka). Ordvalen får det att framstå som att det skett plötsligt, hastigt, 

ogenomtänkt eller kanske till och med våldsamt.  
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Det är enbart festivalens arrangörer som får uttala sig, i form av Danny Leaoasavaii, 

talesman för Raggamuffin. Hans uttalande om att de tar problemen som HBTQ-

organisationen tagit upp på allvar, att de försökt prata med Beenie Man och att de är 

en familjevänlig festival som inte vill diskriminera på grund av ras, sexualitet och kön 

är det enda direkta citatet i texten. Beenie Mans åsikt om det hela förekommer inte i 

texten. Källan för de fakta som framförs i texten är festivalarrangörerna på 

Raggamuffin, och det är deras version som berättas.  

Det framstår för läsaren som om det är Beenie Man som gjort fel eftersom han så 

hastigt blev sparkad från sin spelning, men i textens början antyds också att festivalen 

tagit beslutet i all hast och efter påtryckningar. Senare framkommer det dock att 

festivalen tagit kontakt med Beenie Man och gett honom en chans att uttala sig 

offentligt.  

Å ena sidan blir det underliggande budskapet att det är fel att diskriminera människor 

på grund av deras sexuella läggning, och att diskriminering av detta slag är något som 

inte stöttas. Å andra sidan är sakförhållandet beskrivet som att festivalen sparkat 

artisten som uttalat sig homofobiskt efter påtryckningar från en HBTQ-organisation. 

Om man själv är av uppfattningen att endast den heterosexuella läggningen bör 

accepteras av samhället, skulle man därför också kunna tolka det som att HBTQ-

personer är bråkstakar som förstör för majoritetsbefolkningen då de orsakar att en 

världskänd artist inte får genomföra sin spelning för sina fans.  

Oavsett läsarens inställning till HBTQ-personer menar vi dock att det för läsaren 

verkar som att uttalanden som rör detta ämne dels är något kontroversiellt och dels 

något som kan få konsekvenser. 

 

 
Nicholson says JLP crazy for wanting referendum on Buggery law (Henry, The 

Jamaica Observer, 21 november 2015). 
 

Detta är en nyhetsartikel som handlar om ett uttalande av A. J. Nicholson, som är 

”Leader of Government Business” i den jamaicanska senaten. Han kritiserar 

oppositionspartiet JLP’s förslag att ordna en folkomröstning angående Buggery Act 

och menar att det vore ”galet” att göra detta. Texten tar också upp uttalanden gjorda 

av politikern Pearnel Charles, även han från JLP, som anklagar premiärminister Portia 
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Simpson-Miller för att hon enbart tagit upp frågan om folkomröstning för att fiska röster 

(att folkomrösta angående Buggery Act var ett av Simpson-Millers vallöften). Vid ett 

offentligt möte har Charles sagt att en legalisering av homosexualitet ”aldrig kommer 

att hända så länge jag lever”. Oppositionsledaren Andrew Holness har däremot öppnat 

upp för en folkomröstning i frågan. 

Texten bygger till stora delar på citat från politiker. Deras språk är målande och 

värdeladdat. A. J. Nicholson säger att förslaget både är ”insane” och ”crazy”, två olika 

uttryck för galet. Han uppmanar folk till att ”vakna upp” i frågan, och inse verkligheten - 

att en folkomröstning om Buggery Act inte kommer att bli av. Pearnel Charles 

drastiska uttalande att det aldrig kommer hända ”så länge han lever” är också 

värdeladdat.  

Källorna som anges i texten är politikers offentliga uttalanden som ställs mot varandra.  

Huvudnyheten rör J A Nicholsons uttalande, och det blir han som får en huvudroll i 

texten. Han får göra två uttalanden, båda om hur fel det är med en folkomröstning. 

Pearnel Charles får sedan göra ett uttalande, som även detta rör hans negativa 

inställning till frågan.  

Camauer och Norhstedt skriver om hur en av mekanismerna bakom mediernas 

strukturella diskriminering av minoritetsgrupper bland annat handlar om ett passivt 

stödjande av de dominerande politiska åsikterna. Detta genom att enbart inflytelserika 

personer får komma till tals och definiera problem. Möjligheten för exempelvis HBTQ-

personer att själva uttala sig och definiera sina positioner sker sällan. I denna artikel 

lyfts dessutom främst den negativa synvinkeln på HBTQ-personers rättigheter, vilket 

ger en legitimitet åt den politik som förs (Camauer & Nohrstedt 2006, s. 174-176). 

Ingen HBTQ-person får yttra sig, trots att det är de som berörs av den lagändring som 

diskuteras.  

Det dryftas dock en positiv synvinkel i artikeln, framförd av oppositionsledaren Andrew 

Holness. Hans uttalande framstår i sammanhanget också som mer sansat än 

Nicholson och Charles uttalanden (åtminstone ur vårt perspektiv) då de rör sig med ett 

mer känslobaserat språk. Premiärminister Portia Simpson-Miller tillfrågas 

överhuvudtaget inte i artikeln om hur det kommer sig att någon omröstning inte blivit 

av. Läsaren får generellt intrycket av att en eventuell folkomröstning om Buggery Act 

är en kontroversiell fråga som väcker starka känslor. 
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Female transgender turns heads in court in revealing dress (Mundle, The Jamaica 

Observer, 15 november 2015) 
 
Detta är en nyhetsartikel som publicerats under vinjetten “Brott”. Artikeln handlar om 

hur en transperson, iklädd klänning och högklackat, upprör i rättssalen med sitt 

utmanande utseende. Texten beskriver en scen som framställs som något av ett 

spektakel.  
Texten beskriver en transperson, som med lösbröst och löshår, står i rätten - anklagad 

för att ha kört över sin älskare med bil. Personen står åtalad för dråp och artikeln 

skildrar vad som hände i rätten. Texten består i stort av beskrivna känslor, i allt från 

hur det förmodligen var passion och ilska som fick kvinnan att köra på sin älskare, till 

hur männen i rättssalen stirrade på henne när hon kom in. Kvinnan beskrivs som en 

fläkt som blåser in i den annars stela rättssalen och man använder här ordet “alien” - 

en främling.  

I artikeln nämns inte hur vanligt det skulle vara med transsexuellas våld, och det är en 

artikel om ett specifikt fall snarare än helheten. Man använder sig inte av någon 

“expertkommentator”, i form av polis, advokat eller domare, som skulle kunna 

kommentera händelsen utifrån ett annat perspektiv. 

Miljön används som kontrast till kvinnans klänning och högklackade skor, man “ska” 

inte bete sig så eller klä sig så i en så stram miljö som en rättssal. Känslan blir att de 

övriga i rätten är sansade och städade, medan kvinnan är apart i bilden. Detta speglar 

det heteronormativa samhället, i vilket personer som bryter mot rådande könsnormer - 

vad det innebär att vara man och vad det innebär att vara kvinna - skapar 

uppståndelse blott genom sitt sätt att vara. När en man iscensätter “kvinnan” utan att 

ha en kvinnas kropp, skapar det en förvirring och inte sällan fördömanden (Hammarén 

& Johansson 2009, s. 65). Dessa fördömanden presenteras av artikeln som fullkomligt 

normala.   

Stor fokus läggs på beskrivningar av yttre egenskaper, som att kvinnan är yppig, klädd 

i klänning, högklackat, lösbröst och löshår. Kvinnan framstår som flagrant och 

flamboyant, både till utseende och i agerande. Det är som att hennes kriminella 

handling förklaras med att hon är hetlevrad, “vällustig” och att det var i ren passion 

eller ilska som hon begick dådet. Läsaren får inte ta del av hennes inre liv, vilket gör 

att hon framstår som en stiliserad karaktär i en historia och inte som en människa som 

begått ett brott och nu sitter i rätten. 
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Ordet som används (för att beskriva hennes kropp) är “voluptuous”, yppig, men kan 

också översättas till vällustig. Kvinnans yttre egenskaper tillåts förklara hennes 

gärningar.  

Kvinnan får själv inte komma till tals utan hennes talan förs av hennes försvarsadvokat 

som hävdar att det som skett berodde på att någon kastade en sten på kvinnans bil, 

och att hon därför i ilska skulle ha kört på sin älskare. Citatet kommer sent i texten, 

nästan precis i slutet, och föregås av mycket beskrivning av händelsen ur rättens 

perspektiv. Människorna i texten dömer kvinnan, männen med sina blickar och 

domaren och åklagaren rent rättsligt.  

Då rättens/åklagarens version av händelsen kommer först i texten ges läsaren 

intrycket av att denna är den viktigaste versionen, kanske till och med den rätta 

versionen. De direkta påståendena som görs i texten är de som görs av rätten, men 

de indirekta är att denna kvinna också skulle vara vällustig och hetlevrad, och att det 

skulle vara anledningen till att hon begått brottet.  

Den kulturella föreställningen som ligger till grund för denna artikel är att 

transsexualitet skulle vara någonting onormalt, och att det kanske inte är den enda 

anledningen till att kvinnan gjorde som hon gjorde, men att det ändå bidrar på något 

sätt. Något är onormalt med den här kvinnan och det verkar inte förvånande att hon 

kunde köra på sin älskare. Hon reduceras alltså till sin sexuella läggning, och utifrån 

just denna avvikande egenskap tillskrivs hon också en mängd övriga misskrediterande 

egenskaper. Hennes inre och yttre egenskaper sexualiseras och fördöms, och hon 

främliggörs med direkta epitet som “alien”. Här fastslås hon alltså som avvikande, i 

direkt klartext, och det enda som föranleder att hon betecknas som en främling är att 

hon är transsexuell. Att denna enda egenskap gör att hon kategoriseras som onormal 

och därmed pekas ut som avvikande ur gruppen, i detta fall av artikelförfattaren själv, 

är ett exempel på att artikeln bidrar till en stigmatisering av transsexuella (Goffman 

1963, s.10) Vi upplever att artikelförfattaren bidrar till den stereotypiserade bilden som 

råder av transsexuella genom att lyfta fram hennes fysiska attribut som avvikande, 

snarare än att välja en alternativ skildring för att ge en mer komplex framställning av 

denna redan stigmatiserade grupp (Hammarén & Johansson 2009, s. 73).  
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King connects with indian roots (Johnson, The Jamaica Observer, 20 november 2015) 
 

Detta är en nyhetsartikel publicerad under vinjetten “Nöje”. Artikeln handlar om den 

jamaicanska singer-songwritern Diana King, som har kommit ut som homosexuell.  

Texten handlar främst om hennes musikaliska gärningar, hon medverkar alltså inte i 

första hand i egenskap av HBTQ-person. Istället fokuserar texten på hennes 

musikaliska influenser och personliga anekdoter, som hur det var för henne att rymma 

hemifrån vid 12 års ålder. Hon berättar även hur det var att komma ut som 

homosexuell år 2012. Artikeln återberättar i princip enbart det som sagts i en tidigare 

intervju med Times of India. Språket hålls neutralt mellan citaten, och konstaterar bara 

saker om sångerskans liv, som hur gammal hon är och att hon kommer från Spanish 

Town på Jamaica, där många jamaicaner med östasiatiskt ursprung kommer ifrån. De 

uttryck som tillskrivs känslor ryms inom Diana Kings citat, och hon får själv berätta hur 

vissa saker kändes. Källan för samtliga citat är intervjun i Times of India. 

Sakförhållandet förekommer det inte så mycket diskussion eller ifrågasättande kring, 

utom när Diana King själv väljer att ta upp det. 

Diana King har huvudrollen i artikeln och det är hon som får formulera problem och 

möjligheter. Hon framstår som en komplex person, dels därför att hon gör något så 

exotiskt som att spela reggae i Indien samtidigt som hon kommit ut som homosexuell i 

ett land där det är, om inte olagligt för kvinnor, så i alla fall inte socialt accepterat. 

Skribenten håller sig ifrån underliggande påståenden, och de direkta påståendena i 

texten kommer från Diana King själv. Texten rymmer inte något värdeladdat språk, 

och heller inga direkta eller indirekta värderingar. HBTQ-personen presenteras i detta 

fall som en människa, en idol med en rik livshistoria, och inte som avvikande från 

majoritetsbefolkningen.  

Artikeln kan ses som ett exempel på hur medierna skulle kunna arbeta för att 

motverka ett understödjande av stigmatiseringen av HBTQ-personer. Medierna kan 

välja att medvetet använda sig av tekniker av dylika slag för att ge läsarna en 

fördjupad bild av vad det exempelvis innebär att vara HBTQ (Hammarén & Johansson 

2009). Artikeln ger inte bara en positiv skildring av minoritetsgruppen som sådan 

genom att de lyfter en framgångsrik person ur denna som en förebild, den ger även en 

komplex skildring av denna person och lyfter hennes positiva egenskaper - vilket 

sticker ut i relation till de övriga artiklarna.  
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7.2 The Jamaica Star 

 
Barack Obama graces cover of gay magazine (The Jamaica Star, 10 november 2015) 

 

Denna nyhetstext handlar om att Barack Obama varit på framsidan av samt blivit 

intervjuad i OUT Magazine, en amerikansk tidning som skriver om HBTQ-frågor. En 

”öppet homosexuell tidning”, som artikeln beskriver det. The Jamaica Star’s artikel 

återberättar vad Barack Obama sagt i intervjun med OUT Magazine, bland annat att 

han fått en ny attityd gentemot HBTQ-personer tack vare sina döttrar. De har fått 

honom att tänka om. I texten återfinns ett par formuleringar som reflekterar textens 

karaktär i stort. Obama ”graces” (ger tidningen ”ynnesten” att få ha med honom på 

omslaget) snarare än ”appears on” (är med på) OUT Magazines omslag. Detta kan 

ses som ett exempel på Camauer och Nohrstedts teori om att medierna ofta 

oreflekterat använder vissa ord i sin beskrivning av en minoritetsgrupp, vilket 

framställer dem ur en negativ dager. I detta fall är det gaytidningen som “får ynnesten” 

av att ha med Obamas bild. Gaytidningen kan i artikeln ses som en representant för 

HBTQ-världen, och ur det perspektivet förstärker artikeln bilden av att HBTQ-personer 

är en grupp människor som behöver hjälp - och dessutom borde vara tacksamma när 

människor i majoritetsbefolkningen ger dem denna hjälp (Camauer & Nohrstedt 2006, 

s. 175). Här befästs alltså ett Vi och ett Dom.  

Artikelförfattaren tar också om ingressen två gånger. Först skriver denne att Barack 

Obama, den första svarta presidenten i USA, är med i en tidning som skriver om 

homosexuella. Sedan kommer: “Yes. US president Barack Obama appears on the 

cover of OUT Magazine's OUT100 issue as Ally of the Year" (“Ja. USA's president 

Barack Obama är med på omslaget till OUT Magazine’s OUT100-utgåva som Årets 

allierade”). 

Detta ”Ja.” med en punkt efter, är ett stilistiskt grepp som får läsaren att stanna upp. I 

nyhetstexter är det vanligt med krokar, ord och formuleringar som fångar in läsaren, 

särskilt i kvällstidningar. Men detta ”Ja.” får det att framstå som att det skulle vara 

otroligt att det faktiskt hänt. Källan till artikeln är uteslutande OUT Magazine. Det som 

tillkommit är The Jamaica Star’s egna ”Yes.”. 

Läsaren får hela bilden, eftersom detta endast är en återberättande artikel som inte 

påstår något mer än att Barack Obama intervjuats i OUT Magazine och att han 
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tidigare samma år besökt Jamaica och tagit upp HBTQ-frågan vid ett möte med unga 

ledare på University of The West Indies. Barack Obama uppmanade då Jamaica att 

vara mer toleranta mot HBTQ-personer. 

Sakförhållandet, som läsaren av denna artikel får det framställt, är att denna nyhet är 

svår att tro på. Det korta, effektiva användandet av ”Yes.” får läsaren att stanna upp 

för att sedan få den inledande informationen igen vilket skapar en effekt av att det 

kanske verkar osannolikt, men att det faktiskt är sant. 
 

 

Gay man tries to marry adopted son (The Jamaica Star, 18 november 2015) 
 

Detta är en kort nyhetstext. Den består av två stycken, varav det första fungerar som 

ingress. Texten är osignerad. 

Artikeln handlar om två homosexuella män i USA som inte får gifta sig för att de 

”tekniskt sett är far och son”. Så långt som till första stycket verkar det som om 

männen verkligen är far och son, och underförstått ändå har en sexuell relation, vilket 

verkar märkligt. Förklaringen kommer i nästkommande stycke: för att kunna ärva av 

varandra innan homosexuella äktenskap legaliserades i USA, adopterade Nino 

Esposito sin partner Drew Bosee. Detta ”släktskap” medför nu att de inte får gifta sig, 

eftersom de enligt lagen är far och son. 

Bilden som artikeln bildsatts med visar två män som sitter och äter. De håller en gaffel 

i varsin hand och en av männen håller sin hand på den andres axel. De ser varandra i 

ögonen och skrattar. Det finns ingen bildtext som förklarar vilka dessa män är, eller 

vad de har för relation, men vi får av sammanhanget anta att de ska symbolisera två 

homosexuella män. Det finns ett värdeladdat ord i texten, det sägs att deras plan 

”backfired” (gick i baklås, misslyckades) vilket är ett negativt laddat ord. Användandet 

av ordet “gay” i rubriken “Gay man tries to marry adopted son” förefaller också som att 

det placerats där för att skapa en sensationskänsla, där stereotypen av att 

homosexuella män skulle sakna moral och enkom drivas av lust förstärks. 

Anledningen till att mannen försökt gifta sig med sin adopterade son är ju faktiskt för 

att sonen i själva verket är hans partner i första hand. Rubriken ger dock sken av att 

den homosexuella mannen skulle vara depraverad och göra sig skyldig till incest, 

vilket är ett exempel på mediernas oreflekterade användning av ord för att beskriva 

diskriminerade minoriteter (Camauer & Nohrstedt 2006, s. 173).  
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Sakförhållandet i texten beskriver en situation där Nino Esposito och Drew Bosee 

numera är far och son, och att de inte kan gifta sig på grund av detta. Det nämns inte 

närmre än att de ville ärva varandra hur det kom sig att de tog beslutet att en av dem 

skulle adoptera den andre. Det ges heller inte någon källa till var The Jamaica Star fått 

informationen om denna händelse ifrån, men Drew Bosee citeras som om skribenten 

själv hade pratat med denne.  

Det framstår som en märklig idé att ha adopterat varandra, och det ges inte särskilt 

utförlig bakgrund till varför de valde att göra på det sättet. Att artikelförfattaren väljer att 

utelämna viss information, som skulle kunna ha förklarat männens agerande tydligare 

på ett sätt som skulle kunna öka förståelsen för deras handlande tydligare, skulle 

kunna ses som ett exempel på hur medierna använder sig av kontraster i sitt 

beskrivande av denna grupp i relation till majoritetssamhället. HBTQ-personer tycks 

enligt artikeln syssla med något som för övriga samhället är främmande och kanske till 

och med omoraliskt (Camauer & Nohrstedt 2006, s. 173).  

 

 

Homosexuals and Buggery Law (The Jamaica Star, 11 november 2015) 
 

Detta är en nyhetsartikel presenterad under vinjetten “Legal wranglings” (“rättsliga 

gräl”).  

Texten handlar om några homosexuella män som blivit misshandlade och bortjagade 

på gatan i närheten av en skola i Kingston. De som misshandlade männen säger att 

de homosexuella var tvungna att jagas bort för att de försökte tvinga sig på unga 

skolpojkar sexuellt, vilket skulle kunna inspirera dem till att också bli homosexuella. De 

ska även ha erbjudit pojkarna pengar för sexuella tjänster. 

Privatpersoner, nämligen de som själva attackerade männen, diskuterar med flera 

citat faran med att homosexuella är öppna med sin läggning. De som faktiskt blivit 

attackerade, de homosexuella männen, intervjuas inte. Detta ser vi som ett exempel 

på det “nedtystande” av HBTQ-personer som Cann beskriver i sin studie. Genom att 

de inte får ge sin syn på det som skett eller förklara sina ståndpunkter, befäster 

artikeln den maktordning som råder i samhället (Cann 2011).  

Vissa känslostarka och värdeladdade uttryck finns, en man som uttrycker sin avsmak 

för homosexuella män säger att de inte har någon rätt att “indoktrinera” unga 
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skolpojkar, eller “try to lure them into sexual activities” - ordval som gör gällande att 

homosexuella män har en slags ond agenda - de påtvingar, lurar och lockar.  

När människor och skeenden beskrivs med värdeladdade ord och omdömen av detta 

slag, appellerar textförfattaren till läsarens känslor. Man kan med detta typ av språk 

lättare skapa en reaktion hos mottagaren (Ekström & Larsson 2013, s. 159). I detta fall 

leder de starkt negativt klingande värdeomdömena till att HBTQ-personerna också 

framstår ur ett starkt negativt perspektiv.  

De homosexuella i texten anklagas även för att ge sig på minderåriga sexuellt, och 

artikeln tycks inte dra någon skiljelinje mellan homosexuellt sex och prostitution. 

Därmed gestaltas HBTQ-personer som en farlig grupp människor som andra 

människor bör vara rädda för och undvika. De avviker på ett icke önskvärt sätt från det 

övriga samhället. De reduceras i texten, från att vara fullvärdiga komplexa människor, 

till att vara sin avvikande egenskap. Blotta egenskapen av att vara homosexuell, gör 

att de också tillskrivs en rad ytterligare icke-önskvärda karaktärsdrag. HBTQ-

personerna framställs utifrån de heterosexuellas (de normativas) föreställningar om 

vad det innebär att vara homosexuell, och alla problem som det medför. HBTQ-

personerna beskrivs som driftstyrda pedofiler som tvingar sig på unga skolpojkar och 

det är underförstått att de därmed utgör en fara för allmänheten. Den ideologi som 

genomsyrar texten är typisk för stigmatiseringsprocessen, i vilken man bygger upp en 

bild av de stigmatiserade som farliga för den kollektiva gruppen (Goffman 1963, s. 10-

13).  

Artikeln saknar källor på att det faktiskt gått till så som det beskrivs i texten. 

Påståendet, att de faktiskt uppmuntrade unga skolpojkar att bli homosexuella, 

ifrågasätts aldrig i texten och underbyggs heller aldrig med några fakta.  

Eftersom homosexuella endast framträder i egenskap av att vara prostituerade 

pedofiler så är textens underliggande påstående att homosexuella har en slags ond 

agenda. När HBTQ-organisationen J-FLAG förekommer, med ett kort citat om att 

HBTQ-personer förtjänar mänskliga rättigheter som alla andra, mottager läsaren detta 

i relation till att HBTQ-personer i övriga texten beskrivs som prostituerade pedofiler. 

Detta gör att det är svårt för läsaren att stå på de homosexuellas sida, givet 

informationen i artikeln.  

Textens huvudroller bärs av de som misshandlat männen, då de ges totalt 

tolkningsföreträde och är de som får redogöra för vad som skett. Eftersom 

artikelförfattaren låter dessa påståenden stå oemotsagda, reproducerar artikeln de 



 
 

36 

föreställningar som intervjupersonerna i artikeln ger uttryck för (Camauer & Nohrstedt 

2006). 

 

7.3 The Jamaica Gleaner 

 
New allegations against gay american (The Jamaica Gleaner, 31 oktober 2015) 
 

Detta är en nyhetstext som berör Haiti. Texten är osignerad. 

Artikeln handlar om en amerikansk man som grundat ett barnhem för föräldralösa 

pojkar på Haiti för ett antal decennier sedan. Mannen har tidigare blivit anklagad för 

sexuella övergrepp på barn. Han satt då arresterad i 237 dagar, innan en domare lade 

ned åtalet.  Nu har det kommit “nya” anklagelser mot honom om sexuella övergrepp 

på minderåriga. Polisen har en arresteringsorder och har letat efter mannen i hans 

hem och på barnhemmet, utan att lyckas hitta honom. Nu har justitieministern bestämt 

att även det gamla fallet ska öppnas upp igen. Den anklagade själv ska tidigare ha 

argumenterat för att anklagelserna mot honom är falska och beror på att han är en 

homosexuell man i ett homofobiskt land.  

Den person som figurerar i texten är uteslutande mannen. Han får framträda i 

egenskap av att ha startat ett barnhem och att vara anklagad för sexuella övergrepp 

på barn, vilket är sakligt beskrivet. Men han får även framträda i egenskap av att vara 

homosexuell, redan i rubrikvalet tydliggörs detta “New allegations against gay 

american”. I själva verket blir mannens sexuella läggning endast av vikt då han i slutet 

resonerar kring att anklagelserna mot honom beror på en utbredd homofobi. Att lyfta 

upp hans homosexualitet i rubriken framstår dock som omotiverat, och skulle kunna 

ses som ett exempel på en oreflekterad användning av vissa ord som kan förstärka 

negativa uppfattningar om HBTQ-personer (Camauer & Nohrstedt 2006, s. 173). Då 

brödtexten inleder med att berätta att personen anklagats för sexuellt utnyttjande av 

barn, blir en implicit koppling att den homosexuella läggningen skulle kunna ha något 

att göra med just sexuellt utnyttjande av barn. Samtidigt måste man nyansera denna 

implicita koppling något, då rubriken även lyfter upp mannens egenskap av att vara 

“american” - vars relevans för sakförhållandet också känns tveksam. 

Värdeladdade uttryck finns i viss mån. Domaren som lade ned det förra åtalet ska ha 

gjort detta efter en “brief” (kortfattad, knapphändig) rättegång. Det underliggande 
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budskapet med denna formulering blir att denna rättegång inte var fullvärdig, och 

således kan vi inte lita på att dess resultat var rätt och riktigt. Mannen tycks ha friats 

på lösa grunder, och kan mycket väl vara skyldig. 

Texten avslutas med ett redogörande för hur mannen själv har påstått att 

anklagelserna är falska och att de dröjer sig kvar mot honom i det “impoverished” 

(utfattiga, utarmade) Haiti på grund av att han är en homosexuell man i “what he 

describes as a homophobic country”. Textförfattaren tydliggör alltså att uppfattningen 

om att Haiti skulle vara homofobiskt är mannens subjektiva åsikt, inte bara genom att 

först säga “han säger att” utan även att påminna om detta senare i meningen med 

“vad han beskriver som”.  Å ena sidan kan detta tolkas som att textförfattaren på detta 

sätt underminerar bedömningen om att Haiti skulle vara homofobiskt, genom att 

flertalet gånger påpeka att det är mannens åsikt. Det förefaller för läsaren som att 

mannen använder det som ett försvar, beskrivningen är i mannens favör och det är 

därför han använder sig av den. Å andra sidan hade det varit märkligt om 

textförfattaren inte poängterade att detta är en subjektiv bedömning. På det hela taget 

redogör texten dock sakligt kring sakförhållandet, och i och med att mannen får 

komma till tals så redogör artikeln även kring olika infallsvinklar på det som skett.  

 

 

Charles reignites gay debate (Spaulding, The Jamaica Gleaner, 15 november 2015) 
 

Denna artikel handlar om hur parlamentsledamoten Pearnel Charles, från The 

Jamaica Labour Party, motsäger sig en så kallad “conscience vote” angående 

Buggery Act’s vara eller icke vara. En “conscience vote” kan ungefär översättas till 

“samvetsomröstning” och innebär en omröstning där de lagstiftande politikerna får 

rösta i enlighet med sina övertygelser, och inte nödvändigtvis enligt det egna partiets 

hållning i frågan.  

Inför den nuvarande mandatperioden hade motståndarpartiet PNP’s ledare (och 

nuvarande premiärminister) Portia Simpson Miller utlovat att en samvetsomröstning 

skulle komma till stånd. Detta har dock inte skett under hennes mandatperiod, som nu 

lider mot sitt slut.  

Pearnel Charles menar att den utlovade omröstningen endast var valfläsk. Under ett 

tal i Alexandria ska Pearnel Charles ha sagt att hans eget parti, JLP, aldrig kommer att 

tolerera att män gifter sig med män. Inför en applåderande publik deklarerade han 
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även att han kommer ta hjälp av kyrkan i kampen mot en sådan utveckling. Pearnel 

Charles ska även ha fått stöd från ytterligare en politiker, Ernest Smith, som ska ha 

sagt att han inte kommer tillåta att partiet PNP “förvandlar Jamaica till Sodom och 

Gomorra”.  

Människorna i texten är politiker och får framträda i egenskap av just detta. De 

framställs som förtroendevalda företrädare för folket, och deras åsikter tillskrivs 

därmed en legitimitet.  

Texten använder sig upprepade gånger av värdeladdade uttryck. Premiärminister 

Portia Miller Simpson ska exempelvis ha fått “riveting attention” (fascinerande 

uppmärksamhet) från HBTQ-världen på Jamaica då hon utlovat en omröstning om 

Buggery Act.  

Vidare säger Pearnel Charles att han inte kommer att tolerera män som gifter sig med 

män. Detta kommer inte att ske “as long as I am alive”. Han säger även att han 

kommer att ta hjälp av kyrkan “in the fight” (i kampen).  

Texten avslutas med att en parlamentsledamot från samma parti håller med och 

varnar för att det styrande partiet kan förvandla Jamaica till “Sodom och Gomorra”. 

Detta är en biblisk referens, till två städer som Gud dränkt i eld och svavel på grund av 

invånarnas syndiga leverne. Referensen med Sodom och Gomorra är starkt 

appellerande till känslor av rädsla inför en katastrof. Att det just är en biblisk referens 

torde vara särskilt effektfullt i ett land som är så pass religiöst som Jamaica. 

Den logiska följden av händelser, så som de tillåts beskrivas i artikeln, är att en 

omröstning där politikerna röstar enligt deras personliga uppfattningar i frågan om 

huruvida Buggery Act bör upphävas eller ej, kommer att leda till att homosexuella män 

gifter sig med varandra, vilket kommer att leda till att Guds vrede kommer förvandla 

Jamaica till ett brinnande eldhav.  

Texten rör sig enbart med fakta och källor från det parti som är motståndare till 

samvetsomröstningen. Premiärministern, som anklagas för att endast ha fiskat röster 

då hon utlovade omröstningen, får inte bemöta kritiken.  

Artikeln brister i saklighet, då Pearnel Charles’ association mellan att 

samvetsomröstningen kommer leda till homosexuellt giftermål inte ifrågasätts eller 

kommenteras ytterligare. Istället fastslås denna koppling av någon med samma 

uppfattning, som dessutom tar det steget längre: det kommer att leda till Sodom och 

Gomorra på Jamaica. Denna artikel är därmed ett exempel på hur medierna agerar 

som passivt stödjande av dominerande politiska åsikter, genom att förhålla sig okritiskt 
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till dessa. Politikerna tillåts definiera problem och lösningar som rör HBTQ-personer, 

utan att dessa ifrågasätts (Camauer & Norhstedt 2006, s. 176).  

 

7.4 Sammanfattning 
 

Vi har sammanlagt analyserat tolv nyhetstexter från dagstidningarna The Jamaica 

Observer, The Jamaica Star och The Jamaica Gleaner. Textanalysen visar på olika 

tendenser i de respektive artiklarna, där några gemensamma drag kan skönjas.  

 

• Vi uppfattar att flera av artiklarna redogör för sakförhållandet på ett sätt som 

problematiserar HBTQ-personers utsatta situation på Jamaica. HBTQ-personer 

framställs i dessa artiklar som en grupp individer som särbehandlas negativt av 

det jamaicanska samhället. 

 

• I en del av artiklarna framställs HBTQ-personer som människor först och 

främst, som komplexa individer i form av exempelvis ömmande föräldrar. Vi 

uppfattar en av artiklarna (se 8.7) som särskilt progressiv i jämförelse med de 

andra. Denna text utgör ett exempel på det aktiva motarbetande av stereotypa 

gestaltningar som journalistiken kan välja att bedriva, istället för att reproducera 

de hierarkier som råder i samhället (Hammarén & Johansson 2011).   

 

• I åtta av de tolv artiklarna uppfattar vi dock att man kan se tendenser på de 

mekanismer som Camauer och Nohrstedt menar att medier ofta använder sig 

av i sina framställningar av en diskriminerad minoritetsgrupp, vilket tyder på en 

diskriminering från mediernas sida. Dessa mekanismer är oreflekterad 

användning av uttryck som kan förstärka en negativ bild, kontrasterande 

(gruppens handlingar ställs mot majoritetsbefolkningen), kulturella förklaringar 

(gruppens handlande beskrivs som något främmande tillhörande en annan 

kultursfär), stereotypiserande samt ett passivt stödjande av dominanta politiska 

åsikter.  

 

• Tendenserna till dessa element är dock olika starka och framträdande i de 

respektive artiklarna. I vissa artiklar är tendenserna tydliga, HBTQ-personer 
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beskrivs starkt negativt utan att dessa beskrivningar bemöts av vare sig 

expertis eller HBTQ-personerna själva. Information kring sakförhållandet som 

skulle stärka förståelsen för HBTQ-personernas handlande utelämnas. Vissa av 

artiklarna präglas av att sexualiteten skandaliseras och används som 

förklaringsmodell till negativa egenskaper och handlingar som inte egentligen är 

kopplade till sexualiteten. I andra artiklar är tendenserna mer subtila, 

exempelvis i form av en omotiverad förekomst av epitetet “gay”. 

 

8. Kompletterande material 
 

Som komplement till vår studie har vi även genomfört tre intervjuer på plats i Kingston. 

Detta för att få en djupare förståelse för hur olika jamaicanska aktörer resonerar, 

genom att samtala med personer som på olika sätt berörs av det ämne som 

uppsatsen behandlar. Vi har intervjuat en representant för jamaicansk media, en 

representant från Jamaicas enda HBTQ-organisation J-FLAG och en professor i 

antropologi som bland annat studerat stigmatiseringen av HIV-smittade på Jamaica. 

Detta för att få veta mer om mediernas perspektiv på sin egen roll, en experts insikter i 

hur stigmatiseringsmekanismer verkar samt hur de som drabbas av situationen 

(HBTQ-personerna själva) upplever det.  

Materialet är för litet för att kunna fungera som underlag för vår studies slutresultat 

men kan fungera som ett komplement som i bästa fall bidrar med Vi har använt oss av 

en semistrukturerad intervjuteknik, där vi i förväg upprättat en intervjuguide baserad på 

uppsatsens tema och frågeställningar, samtidigt som vi i praktiken tillåtit oss spontana 

följdfrågor (Larsson 2013, s. 60). 

Intervjuerna har disponerats så att de först behandlat respektive persons 

“expertområde”. Efter detta har intervjuerna gått vidare till att behandla personernas 

syn på de frågeställningar som utgör grunden för vår uppsats, nämligen: hur HBTQ-

personer gestaltas i media och om de upplever att jamaicansk media bidrar till 

stigmatiseringen av HBTQ-personer. Vi har även låtit intervjupersonerna resonera 

kring om de upplever att mediernas framställning av HBTQ utvecklats något under de 

senaste åren. 
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Här följer en kort sammanfattning kring resultatet från respektive intervju. Då en av 

våra intervjupersoner lever under dödshot från sin familj, har vi valt att anonymisera 

hen i studien (Larsson 2013, s.60). 

 

8.1 Intervju med Damion Mitchell (The Gleaner, Reporters Without 

Borders) 
 

Damion Mitchell arbetar som journalist på tidningen The Jamaica Gleaner och är 

Jamaicas representant för Reporters Without Borders. Detta innebär att han årligen 

lämnar en rapport om Jamaicas medieförhållanden, vilken sedan ligger till grund för 

landets placering på Reporters Without Borders’ mediekarta. 

Damion Mitchell säger att de pressetiska reglerna i hög grad följs i det jamaicanska 

medielandskapet, och att objektivitet är något eftersträvansvärt.   

När det gäller hur HBTQ-personer framställs i jamaicansk media, säger Damion 

Mitchell att det finns olika åsikter om frågan, och som skildrare av samhället måste 

medierna ta upp båda ändarna av frågan. Det inkluderar både förespråkare för HBTQ-

personers rättigheter och de som inte anser att The Buggery Act borde avskaffas. Han 

anser inte att medier tar eller borde ta någon specifik ställning, utan att båda sidor ska 

skildras. 

När det gäller media som eventuell bidragande faktor till stigmatiseringen av HBTQ-

personer säger han (med stöd av en nyligen utförd studie) att majoriteten av 

jamaicanerna inte vill se The Buggery Act upphävd. Han menar att mediernas jobb är 

att förmedla samhällets olika röster och åsikter till läsarna (kunderna, som Damion 

uttrycker det) och om majoriteten av läsarna inte vill att The Buggery Act ska 

upphävas, varför ska medierna trycka på i frågan? Medier ska ha en opinionsbildande 

roll, anser han, men ska inte aktivt ta ställning i en fråga där majoriteten av 

allmänheten har en bestämd uppfattning. 

Så, hur har mediernas hantering av HBTQ förändrats under de senaste åren? Damion 

menar att samhället intagit en något mer accepterande attityd, och i och med det har 

medierna följt med. Men att driva en linje där Buggery Act's avskaffande förespråkas 

är inget som han aktivt har med sig i sitt arbete på The Jamaica Gleaner. 
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8.2 Intervju med Dr. Moji Anderson (University of West Indies) 

 
Moji Anderson är professor och antropolog vid University of West Indies. Hon har 

forskat kring hur personer med HIV/AIDS upplever stigmatisering. Hon säger att 

stigmatiseringen av HBTQ-personer på Jamaica generellt upprätthålls av framför allt 

kyrkan, men också av skolorna (bland annat genom bristen på sexualundervisning) 

och i viss mån även av mediedebatten. 

När det gäller hur HBTQ-personer framställs i jamaicansk media, tar Moji upp ett par 

uppmärksammade incidenter. Ett exempel handlar om The Empire, en populär 

amerikansk TV-serie som innehåller sexscener mellan homosexuella. TVJ, den 

jamaicanska kanalen som sänder The Empire, valde att klippa bort alla scener som 

visar fysisk närhet mellan de homosexuella. En annan handlar om Marlon James, en 

jamaicansk författare som nyligen vunnit det prestigefyllda The Booker Man Prize. Han 

har själv flytt från Jamaica på grund av att han inte kunnat leva där som öppet 

homosexuell, men hyllas nu i jamaicansk media. Moji tror att denna typ av 

homosexuella förebilder öppnar upp synen på HBTQ-personer bland den jamaicanska 

befolkningen.  

När det gäller media som eventuell bidragande faktor till stigmatiseringen av HBTQ-

personer säger Moji att de både skulle kunna och borde göra mer, men att de inte 

vågar.  

Så, har mediernas hantering av HBTQ förändrats under de senaste åren? Moji säger 

att debatten “pops up and disappears”, alltså att den då och då dyker upp i medierna 

men att den sedan dör av fort.  
 

8.3 Intervju med representant för The Jamaica Forum for Lesbians, All-

Sexuals and Gays (J-FLAG) 
 

X arbetar för J-FLAG och är själv pansexuell. J-FLAG’s uppdrag är dels 

opinionsbildning och dels att prata med HBTQ-personer om deras upplevelser, för att 

sedan på olika sätt handleda dem och deras i många fall oförstående familjer. X säger 

att situationen för HBTQ-personer på Jamaica är väldigt svår. Ett problem är att 

människor i allmänhet inte vill ta till sig information även om den kommer till dem gång 

på gång, man vill inte lära sig. 
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När det gäller hur HBTQ-personer gestaltas i jamaicansk media, säger X att när en 

homosexuell person begått ett brott eller gjort något snedsteg skriver medierna gärna 

om det. Men om något brott begås gentemot dem antyder journalisten ofta att det på 

något sätt varit förtjänat, att personen själv gjort något fel för att förtjäna att exempelvis 

bli misshandlad.   

När det gäller media som eventuell bidragande faktor till stigmatiseringen av HBTQ-

personer säger X att medierna generellt fokuserar på de dåliga och inte de bra 

aspekterna, de uppmärksammar när någon homosexuell gjort något dåligt och inte i 

lika hög grad om de gjort något bra. Det märks också i språkbruket, enligt personen. 

Exempelvis hade Kingstons borgmästare närvarat på en av J-FLAG’s Pride-aktiviteter, 

och då hette det i medierna att borgmästaren “gnuggade axlar” med HBTQ-personer, 

något som ger en negativ association. 

Så, har mediernas hantering av HBTQ förändrats under de senaste åren? X säger att 

det trots allt blivit bättre, medierna är inte lika tydligt diskriminerande som tidigare. Han 

poängterar även att samhället blivit mer accepterande av HBTQ-personer rent 

generellt, även om det går långsamt. När vi träffar honom har han precis kommit från 

ett helgläger där föräldrar med homosexuella döttrar och söner får träffas i 

samtalsgrupper. Där hade en stor framgång varit två pappor som till en början inte alls 

accepterat att deras barn var homosexuella, men som efter helgen hade kunnat göra 

det. X är optimistisk till utvecklingen, men planerar samtidigt själv för att flytta från 

Jamaica då han lever under dödshot från sin familj på grund av sin läggning.  

 

9. Slutsats 
 

Hur framställs HBTQ-personer i ett urval av jamaicansk press under november 
2015? 
 

HBTQ-personerna i vårt material framställs huvudsakligen som en grupp individer som 

människor har starka åsikter kring. Det framgår även att de särbehandlas av samhället 

på grund av sin sexuella läggning. Det går att skönja två huvudsakliga linjer i hur 

HBTQ-personerna framställs. I vissa artiklar framställs HBTQ-personerna som offer för 

ett orättvist förtryck, och särbehandlingen skildras alltså som negativ. Här framställs de 
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som “underdogs” som tvingas kämpa för rättigheter som den övriga befolkningen 

redan har.  

I andra artiklar används den sexuella läggningen som förklaring till en rad negativa 

egenskaper eller handlingar. Här blir det underliggande budskapet att en 

särbehandling av dessa personer är motiverad. Personerna framställs i dessa fall som 

lustdrivna, bråkiga och i avsaknad av moral.  

 

De två huvudsakliga linjerna som vår kvalitativa analys redogör för, måste dock 

relateras till det faktum att över hälften av artiklarna (55 procent) bedömdes som 

neutrala i den kvantitativa analysen. Det är alltså inte så att den negativa 

framställningen av HBTQ-personer på något sätt är dominerande i vårt material, 

snarare är det så att HBTQ-personerna huvudsakligen skildras neutralt.  

 

 

Kan mediernas framställning sägas bidra till en stigmatisering av HBTQ-
personer på Jamaica? 
 

Delvis.  

Våra kvantitativa resultat visar att över hälften av de som får uttala sig i artiklar som 

berör HBTQ är andra än HBTQ-personerna själva, trots att det är HBTQ-personer som 

främst berörs av det som artiklarna behandlar. Detta skulle kunna tyda på ett 

osynliggörande och nedtystande av HBTQ-personers röster, och visa på hur medierna 

i sin framställning återspeglar de maktordningar som råder i det jamaicanska 

samhället. 

Våra kvalitativa resultat visar också att samtliga artiklar framställer HBTQ-personer 

som en grupp människor som är kontroversiella i samhällets ögon. I en del av 

artiklarna problematiserar man den negativa särbehandlingen av HBTQ-personer på 

Jamaica, vilket skulle kunna tänkas möjliggöra en förändring i samhällets attityd mot 

HBTQ-personer.  

I andra artiklar anser vi att man istället bidrar till den negativa särbehandlingen genom 

att på olika sätt lyfta fram och förstärka skillnader mellan HBTQ-personer och det 

övriga samhället. I det senare fallet menar vi att man bidrar till att befästa HBTQ-

personers position på Jamaica som avvikande. Denna slutsats drar vi med stöd i vårt 

teoretiska ramverk och tidigare forskning, som menar att medierna spelar en viktig roll 



 
 

45 

när det gäller befästandet av fördomar mot redan utsatta människogrupper. Detta via 

stereotypa och negativa skildringar som reproducerar föreställningar om vad det 

exempelvis innebär att vara HBTQ, och vilka problem eller faror dessa personer 

medför för det övriga samhället. Här är det dock viktigt att återigen påminna om att 

över hälften av artiklarna är neutrala i sin framställning. 

Man ska också komma ihåg att vi inte kan dra några slutsatser kring påverkan, det vill 

säga hur dessa artiklar påverkar de som läser dem. Teorierna påvisar endast på vilket 

sätt medierna kan göra sig skyldiga till en diskriminering i sina beskrivningar av utsatta 

grupper, men vilken effekt den mediala diskrimineringen – i den mån vi kan belägga 

en sådan – har på den jamaicanska befolkningens attityder vet vi inte. 

 

10. Diskussion 
 

Inledningsvis vill vi kommentera den tidigare C-uppsats som behandlat samma ämne 

(Salemark & Lundgren, 2008). Mellan denna studie och vår har det gått sju år. En 

utveckling som tycks ha skett under denna period, baserat på dessa två studier, är 

mediernas användning av det negativt värdeladdade ordet “sodomy”. I Salemark och 

Lundgrens studie förekom ordet frekvent, så pass mycket att det fick en egen kategori 

då de - liksom vi - delade in artiklarna efter huvudsakliga teman.  

I vår artikelstudie förekom ordet överhuvudtaget inte. När homosexuella omnämns i 

vårt material är det med vedertagna uttryck så som “homosexuell”, “HBTQ-person”, 

“gay” eller “lesbisk”. Dessa ord är inte negativt värdeladdade på samma sätt som det 

bibliska uttrycket “sodomit”. Detta skulle kunna tyda på en ökad medvetenhet och 

förändrad attityd hos medierna. 

Salemark och Lundgrens studie visade även att personer som representerar kyrkan är 

den grupp av människor som främst kommer till tals i de artiklar som berör HBTQ. När 

vi studerat representation i vårt material är denna grupp istället minst. Detta skulle 

kunna tyda på att fokus i de jamaicanska medierna förflyttats från kyrkans 

problemformulering till politikernas, allmänhetens och HBTQ-personernas sådan. Ett 

annat tecken på att det jamaicanska medielanskapet utvecklats åt ett mer tolerant håll, 

är att aktivistorganisationen J-FLAG fått en alltmer framträdande roll i artiklarna.   
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Beträffande vår studies resultat bör man ha i åtanke att studien bedrivits under en 

begränsad tidsperiod, och att det därmed är möjligt att ett annat resultat hade kunnat 

visa sig under en längre och mer omfattande undersökning. Det är också i viss mån så 

att “det man letar efter finner man”. Vår ingång i studien har varit att undersöka hur 

dessa medier framställer HBTQ-personer, och i vårt analysarbete har vi använt oss av 

teorier kring hur medierna framställer diskriminerade minoritetsgrupper - baserat på 

teorier om stigmatisering och en strukturell diskriminering i medierna. Dessa kriterier 

har vi sedan prövat gentemot mot vårt material. Hade vi använt oss ett annat teoretiskt 

ramverk är det möjligt att slutsatsen blivit en annan. Samtidigt vill vi även säga att 

resultatet har stöd av tidigare forskning, och att denna studie kan ses som ett bidrag 

som belyser den mediala framställningen av diskriminerade minoritetsgrupper. 

 

Som förslag på vidare forskning tycker vi dels att det vore intressant att utföra en 

liknande typ av studie som denna, men under en längre period och även innefattande 

radio- och tv-journalistik.  

Det vore också intressant att undersöka hur mediernas i mångt och mycket ensidiga 

presentation av HBTQ-personer som “gay” eller “homosexuals” påverkar de 

sexualiteter på Jamaica som inte ryms inom detta begrepp, så som exempelvis 

transsexuella eller intersexuella. 

Sist men inte minst vore det spännande att göra en studie kring hur TV-serien 

“Empire” påverkat de generella attityderna mot HBTQ-personer på Jamaica. Enligt vad 

vi erfarit har serien skapat mycket diskussion, varav en del varit kritik mot att tv-

kanalen censurerat vissa scener (innehållande samkönad fysisk närhet). Samtidigt har 

flera sagt att seriens intåg gjort att många jamaicaner fått en mer nyanserad bild av 

vad homosexualitet innebär.  
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V6 Land (Huvudsakligt land som artikeln berör) 
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Finns direkta känslouttryck eller uttryck som direkt appellerar till känslor? Vilka? 

Hur beskrivs sakförhållandet i texten? 

Vilka fakta används? 

Vilka källor används? 

Finns det alternativa sätt att beskriva sakförhållandet på, som saknas i texten?  

Vilka ytterligare fakta och källor saknas i texten? 

Hur används scener och miljö i texten? 

Vilka är människorna i texten? I vilken egenskap får de framträda?  

Vilka benämningar (epitet) knyts till dem? 

Vilka har huvudroller och vilka har biroller? 

Vad får de säga? Vad får de inte säga? 

Är det skillnad på hur de olika människorna i texten får tala? Får vissa pratminus 

medan andra refereras i löpande skriftspråk? 

Hur ser följdfrågorna ut? Saknas relevanta följdfrågor? 
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Om det finns beskrivningar av yttre egenskaper, hur är dessa i så fall utformade? 

Om det finns beskrivningar av inre egenskaper, hur är dessa i så fall utformade? 

Är beskrivningarna av människorna ensidiga eller komplexa? 

Vad gör människorna i texten? 

Används olika typer av språk eller ordval i samband med de olika människorna? 

Finns direkta påståenden i texten? Vilka? 

Finns underliggande påståenden i texten? Vilka? 

Vilka kulturella föreställningar innehåller texten? 

Finns spår av de element som Camauer och Nohrstedt beskriver, i form av 

oreflekterad användning av ord/uttryck, kontrasterande termer, kulturella förklaringar, 

stereotypiserande eller passivt stödjande av dominerande politiska åsikter? 

Övriga reflektioner? 

 

 

 

 


